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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 2) พัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3)  ทดลองใชชุดการเรียนรู  4)  ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน  39  คน  ทดลองใชในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548 ระยะเวลา 19  ชั่วโมง แบบแผนการทดลอง คือ     
One  Group  Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช ไดแก 1)  แบบสอบถามความคิดเห็น  2) ชุดการเรียนรู              
3) แบบทดสอบกอนและหลังใชชุดการเรียนรู 4) แบบประเมินผลงานนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ          
คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา  t-test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา     
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ เห็นวาชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  ควรใชขอมูล   
ทองถิ่น เหตุการณเร่ืองราวในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นในทองถิ่น การประกอบอาชีพ สถานที่สําคัญและแหลง   
ทองเที่ยว ใชภาษาที่เขาใจงาย มีการตูนและรูปภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
แบบกลุมใหญ  มีการวัดและประเมินผลชิ้นงาน  

 2. ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจาํวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  ประกอบดวย  คํานํา     
วัตถุประสงค  คําชี้แจงการใชชุดการเรียนรู  บทบาทของนักเรียน    ใบความรู  ใบงาน  แนวการตอบใบงาน  และ
แบบทดสอบ  ชุดการเรียนรูมี 6 ชุด คือ  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับ    
ยาเสพติดใหโทษ   กฎหมายแรงงาน  และชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 83.85/87.01 

 3..ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรูเปนกลุม  เรียนรูจากผู รูและ         
แหลงเรียนรูในทองถิ่น  ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน   

 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น กอนและ
หลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูนักเรียน          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นตอชุดการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวย
มาก  โดยมีความเห็นวาชุดการเรียนรูชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น  ผลงานนักเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดี 
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The purposes of this research were : 1) to study  the fundamental  data  in  the development 
of the learning  package, 2) to develop and assess the efficiency of the learning  package to meet the 
selected efficient standard criterion of 80/80, 3) to implement the learning package, and  4) to evaluate 
and improve the learning package. The samples were 39 ninth  grade students of Samakkeesattharam  
School  in  Samut Sakhon province. The implementation of the learning package  was conducted  for 
19 periods  during the first  semester of the academic year 2005.The research design was one group 
pretest-posttest design.The research instruments were :1) questionnaires 2) the learning  package 
on  the  interesting law in  daily  life  by using the local data 3) pretest -posttest forms 4) the students 
work assessment forms. The obtained data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
dependent  t-test, and content analysis. 

 The  results of this research were : 
1. Students and the involved persons  required  the learning  package on the interesting law 

in daily life with the local data, events in daily life,occupations,important places and tourist 
attractions,using simple language,with colorful pictures  and cartoons . The learning activities should 
be done in big group  and evaluated  by the students work. 

2. The learning package on the interesting law in daily life by using the local data consisted    
of 6 topics as follow ; the identity card law, the citizen law, the law of transportation, the family law, 
the law of narcotic drugs, and labour law. Each topic consisted of preface, learning objectives, 
learning instructions, students'role, worksheets and evaluation forms. The efficiency of the learning 
package met the criterion of  83.85/87.01. 

3. Teacher managed the learning activities by the students self-study in group from the 
learning package, with the wisemen and from local wisdom resources in the community. Students  
were interested and enthusiastic in learning. 

4. The  student  learning   achievement scores  before and after the  implementation of the 
learning package were statistically  significant different at .05 level.The students'opinions revealed 
that  the  learning package  were  much appropriate to help them understand  the texts better and 
more quickly and the students works were at  a  good  level . 
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บทที ่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง  ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สงผลใหการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไป จึงจําเปนตองพัฒนาคน
ไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข เครื่องมือและกระบวนการสําคัญสําหรับการพัฒนาคน คือ     
การศึกษาดังคําที่กลาววา “การศึกษาคือการพัฒนาบุคคล” ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ           
รุง แกวแดง (2541:4) วาการศึกษาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให    
มีความรูความสามารถเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนและปรับปรุงตนเอง 
ใหทันสภาพการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังเปนการวางรากฐานในการแกปญหาตางๆ 
  การศึกษาจึงเปนหัวใจของการพัฒนาคน ดังคํากลาวของ อังกูล  สมคะเนย (2535 :1)    
ที่วา การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนใหเปนผูมีคุณภาพที่จะสามารถ
พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนเอง ครอบครัวและบานเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ( 2543 : 8 ) ที่กลาววา จุดเริ่มตนที่ทําใหสังคม 
องคกร ชุมชน หรือระบบตาง  ๆ มีคุณภาพ นั้นมักเริ่มจากปจจัยพื้นฐาน คือ “ คนมีคุณภาพ” 
ปจจัย ที่ทําใหคนมีคุณภาพคือ การศึกษา จากความสําคัญของการศึกษาที่เปนรากฐานสําคัญ            
ของการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ อันนําไปสูการพัฒนาประเทศ ซึ่งเรา   
จะสังเกตไดวาประเทศใดก็ตามที่มีประชากรที่มีคุณภาพประเทศนั้นยอมประสบผลสําเร็จ          
ในการนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนา จึงทําใหหลายประเทศไดทุมเทงบประมาณจํานวนมาก 
ใหกับการพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยก็เชนเดียวกันที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา ดังนั้น
แผนหรือนโยบายที่สําคัญของชาติ แมกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540          
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็ไดใหความสําคัญตอการศึกษา ดังเห็นไดจาก
มาตรา 43 กลาววาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทัว่ถงึและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
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 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา   
แหงชาติพุทธศักราช  2542   ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  เพื่อเปนกฎหมายแมบท
ในการบริหารและจัดการศึกษาอบรม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหความหมาย        
ของการศึกษาไววา คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงควากาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา 6 ไดกลาวถึงความมุงหมายและ
หลักการวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย     
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  อีกทั้งยังกําหนดใหรัฐจัดการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู และจัด     
หลักสูตรในระดับตางๆ โดยใหความเสมอภาคแกบุคคลและใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ          
โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย และแนวคิด    
ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของชาติมีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการประกาศนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อการสรางพลังทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและพัฒนาระบบ
การศึกษาไทย อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในอนาคต (สํานักงานปฏิรูป       
การศึกษา 2543:13)การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น การศึกษาขั้น
พื้นฐาน นับไดวา มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนไทย โดยมุงพัฒนาผูเรียนดานตางๆ คือ
รางกาย       สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี คน
เกง และ         มีความสุข โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนด
โครงสรางหลักสูตรเปน   4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผู เรียน  คือชวงชั้นที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  
และชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษา  ปที่  4-6 โดยใหชวงชั้นที่  1-3  เปนการศึกษาภาคบังคับ  และ
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  แบงออกเปน  8  กลุมสาระการเรียนรู  คือ  1) ภาษาไทย  2) 
คณิตศาสตร  3) วิทยาศาสตร            4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและพล
ศึกษา  6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8) ภาษาตางประเทศ  โดยกําหนดให  
ภาษาไทย   คณิตศาสตร    วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรู
ที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการ       จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิดและเปน
กลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
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 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนกลุมสาระการเรียนรู     
ที่ตองเรียนตลอด 12 ป ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเปนกลุม
สาระการเรียนรูที่วาดวยการอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา       
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพ      
แวดลอม  เปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความรู ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่
เหมาะสม โดยใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามใน แตละดาน คือ ความรู ทักษะกระบวนการ เจต
คติ    คานิยม การจัดการและการปฏิบัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จึงเปนสาระการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมี
เปาหมายของการพัฒนาความเปนพลเมืองดี (กรมวิชาการ  2545 ก :3 ) 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่    
มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดีของประเทศและมีคุณลักษณะของตนทีจ่ะ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถสรางความสัมพันธกับผู อ่ืนและสืบทอดความเปน           
เอกลักษณของความเปนชาติไทยได เพราะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เปนกลุมสาระการเรียนรู ที่ศึกษาถึงความสัมพันธกับสถาบันทางสังคม มนุษยกับมนุษย และ
มนุษยกับส่ิงแวดลอม ส่ิงเหลานี้ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การแกปญหาและ         
การปฏิบัติตนในสังคมมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543:6 ) ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ  สันต   ธรรมบํารุง (2522 : บทนํา ) วา วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  ประเทศจะเจริญกาวหนาหรือลาหลังเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถ อุปนิสัยใจคอของคนในชาติและคุณสมบัติของพลเมืองในชาติจะเปนเชนไร
นั้น ข้ึนอยูกับการใหการศึกษาเปนสําคัญ วิชาสังคมศึกษามีสวนชวยพัฒนาคุณสมบัติของพลเมือง
ใหมีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิทย วิศทเวทย (อางถึงใน กรมวิชาการ 
2531:25) ที่กลาววา วิชาสังคมศึกษาพัฒนาคนเขาสูสังคมและเปนการพัฒนาที่สําคัญ อาจสําคัญ
กวาเทคโนโลยีเพราะคนเปนผูใชเทคโนโลยี สังคมศึกษาประกอบดวยเนื้อหาที่มีลักษณะบูรณาการ
เนื้อหาสาระของสาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน เชน สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร  มนุษยศาสตร      
จริยศาสตร ปรัชญา เปนตน  ซึ่งสาขาวิชาดังกลาวเปนสาขาวิชาที่สนองหลักการจัดการศึกษาของ
ชาติ  คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเปนพลเมืองดี   
 ตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กําหนดใหกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวยสาระที่ เปนองคความรู        
จํานวน 5 สาระ คือ สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่  2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
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และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่  3 เศรษฐศาสตร  สาระที่  4 ประวัติศาสตร และ สาระที่  5 
ภูมิศาสตร  จากสาระองคความรูทั้ง 5 ของกลุมสาระการเรียนเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ   
วัฒนธรรม  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม นับวาเปน
สาระสําคัญสาระหนึ่งซึ่งชวยสรางเสริมความเปนพลเมืองดี โดย กฎ ระเบียบ กฎหมาย เปนหัวขอ
สําคัญที่เปนกรอบความคิดในการจัดการเรียนรู หัวขอหนึ่ง กฎหมายนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง    และเยาวชนของชาติควรเรียนรูทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง          
ความสงบสุข ความเปนระเบียบเรียบรอยและดํารงไวซึ่งความเปนธรรมของบุคคลในสังคม  เพราะ
การที่บุคคลจํานวนมากจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีระเบียบและสงบสุขไดนั้น จําเปนตองมี      
การสรางกฎเกณฑและขอตกลงรวมกันขึ้นมา เพื่อใหสมาชิกของสังคมยึดถือปฏิบัติ ตลอดจน  
ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหเปนไปในลักษณะเดียวกันจนกลายเปนบรรทัดฐาน
ของสังคม ซึ่งแยกออกเปน วิถีประชา กฎศีลธรรมหรือจารีต และกฎหมาย  กฎหมายเปน       
บรรทัดฐานของสังคมที่มีสภาพบังคับมากกวาบรรทัดฐานอื่นๆ มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติและ   
การลงโทษผูฝาฝน  ซึ่งเมื่อคนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมายหรือบรรทัดฐานของสังคม ความสงบ
เรียบรอยและความสุขก็จะเกิดขึ้น แตในทางตรงกันขามหากสังคมไมมีระเบียบ  กฎเกณฑหรือ    
ขอบังคับของสังคม ความวุนวายและปญหาตางๆ ยอมตามมา  ฉะนั้นกฎหมายกับชีวิตและสังคม
จึงเกี่ยวของกันอยูตลอดเวลา ดังคํากลาวของ  พงศธร บุญอารีย (2543 : 13)  ที่กลาววา กฎหมาย
กับสังคมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด จนเกิดคํากลาววา“ที่ใดมีสังคมที่นั้นมีกฎหมาย”            
ซึ่งหมายความวาสังคมจะดํารงอยูไดจะตองมีกฎหมายบังคับใช ทั้งนี้เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม
ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเพียงลําพัง จึงตองเกี่ยวของกับกฎหมายอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะ
กฎหมายเปนบรรทัดฐานของสังคมที่จะตองมีไวเพื่อใหสังคมอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอย  
กฎหมายจึงตองอยูเคียงขางกับสังคมเสมอ  ทั้งนี้การเกี่ยวของกับกฎหมายของสมาชิกในสังคม
อาจจะเปนการรูตัวหรือไมก็ตาม กฎหมายบางเรื่องเขามาเกี่ยวของในลักษณะของการใหอํานาจ
คุมครอง ใหรอดพนจากการถูกขมเหงรังแกหรือเอารัดเอาเปรียบ สงเสริมสถานะความเปนอยู   
บางเรื่องเกี่ยวของในลักษณะของการบังคับใหยอมรับ ใหกระทําการบางอยางหรืองดเวน          
การกระทําบางอยาง กฎหมายจึงเกี่ยวของแทรกอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย     
ทุกอาชีพ ทุกวันเวลา  ดังนั้นกฎหมายจึงมิใชเพียงสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเทานั้น หากเปน
ส่ิงจําเปนที่ตองรู ตองเขาใจเพราะกฎหมายเปนบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสมาชิกของสังคมตอง    
ยึดถือปฏิบัติเพื่อความเปนพลเมืองดีของสังคมและความอยูรอดปลอดภัยของตนเอง ดังคํากลาว 
ที่วา “ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแกตัวใหพนผิด” แตกระนั้นยังมีเยาวชนและคนอีกจํานวนไม
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นอยที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายเพียงนอยนิดและขาดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย จน
กอใหเกิดผลเสียตอสังคม  ดังที่ปรากฏใหเห็น เชน ปญหาจราจร ปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม ซึ่งกลายเปนปญหาของประเทศชาติ 
 การใหความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมาย ตลอดจนสรางเจตคติและคานิยมที่ดี     
ในการปฏิบัตตินตามกฎหมายแกเยาวชนของชาติจึงเปนสิ่งสาํคัญยิ่ง ที่จะชวยเสริมสรางความเปน       
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชวยใหบคุคลดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข ไมถกูเอารัด  
เอาเปรียบจากบุคคลอื่น อันจะสงผลไปสูสังคมที่สงบสขุนาอยู  ชวยสงเสริมวิสัยทัศนการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งมุงพฒันา
สภาพสงัคมไทยสู“สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ”ใน 3 ดาน คือสังคมคุณภาพ สังคมแหง          
ภูมิปญญาและการเรียนรู  สังคมสมานฉนัทและเอื้ออาทรตอกัน 
  จากความสําคัญของกฎหมายฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสามัคคี
ศรัทธาราม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร จึงไดนําวิชา กฎหมายนารู  บรรจุไวใน
โครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน ในสวนของวิชาบังคับเลือกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) แตผลจากการจัดการ
เรียนการสอนวิชากฎหมายนารู ที่ผานมาของโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ซึ่งไดจากการรายงาน
ผลการเรียนของฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ       
นักเรียนอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจและต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70  โดยผล
การเรียนที่ผานมาในปการศึกษา 2545  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 57.76    นักเรียนที่มีผลการเรียน  
อยูในเกณฑดีคิดเปนรอยละ 11.90 เทานั้น สวนในระดับพอใชคิดเปนรอยละ 23.81ในขณะที่     
นักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง มีจํานวนถึงรอยละ 57.14 และไมผานเกณฑ         
การประเมินรอยละ 7.15 จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนไดพยายามดําเนินการแกไข        
ปรับปรุงทั้งครูผูสอนและนักเรียน ทําใหในปการศึกษา 2546 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น       
เล็กนอยคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 64.90 นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีมากคิดเปนรอยละ 
13.33 ผลการเรียนอยูในเกณฑดีคิดเปนรอยละ 13.33 ผลการเรียนระดับพอใชคิดเปนรอยละ 
36.67 ผลการเรียนในระดับปรับปรุงมีจํานวนรอยละ 33.33 และไมผานเกณฑ 3.33 สวนใน             
ปการศึกษา 2547 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงเล็กนอย คือ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 62.50          
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีคิดเปนรอยละ 25.00 ผลการเรียนระดับพอใชคิดเปนรอยละ 
38.89 และอยูในระดับปรับปรุงรอยละ 36.11 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลาวไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว  นอกจากนี้ยังพบวาผลการทดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติในชั้นมัธยมศึกษา  
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ปที่  3  ปการศึกษา 2546 พบวาในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรูเร่ืองกฎหมาย        
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 20.61 จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน คาเฉลี่ยรอยละ 51.51 และคา        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.77 จากการศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุของผูวิจัย  พบวา สาเหตุที่  
มาจากครู คือ ครูสอนโดยวิธีบรรยายเปนสวนใหญ สอนเนื้อหาตามหนังสือ ไมสอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่น  การใชส่ือและอุปกรณมีนอย การยกตัวอยางประกอบยากเกินไป  ครูมีเวลา
เตรียมการสอนนอย เนื่องจากตองสอนหลายวิชา  ประกอบกับมีงานและกิจกรรมพิเศษหลายอยาง 
เนื่องจากโรงเรียนอยูในภาวะขาดแคลนครู สวนสาเหตุที่มาจากนักเรียน คือนักเรียนมีพื้น
ฐานความรูแตกตางกันแตครูใชวิธีการสอนเหมือนกัน   กิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ ขาด
แรงจูงใจในการเรียน บรรยากาศในหองเรียนไมเอื้อตอการเรียนรู แหลงศึกษาคนความีนอย  ดาน
ลักษณะวิชา พบวา กฎหมายเปนเนื้อหาที่มีลักษณะเปนนามธรรมและมีเนื้อหามาก จึงยากที่จะ
สอนใหนักเรียนเขาใจไดงาย  ซึ่งตรงกับผลการสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาของ     กรมวิชาการ 2531 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543 
: 3) ซึ่งสรุปไดวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลวิชาสังคมศึกษาที่
สําคัญ คือ ดาน            การเรียนการสอนครูไมเนนกระบวนการใหนักเรียนปฏิบัติจริง สวนใหญครู
ยึดหนังสือแทนหลักสูตรและใชการบรรยายเปนสวนใหญ  ดานประเมินผล สรุปไดวา ทักษะดาน
การคิดของนักเรียน      สวนใหญคอนขางต่ํา ครูใชขอสอบแบบเลือกตอบมากกวาขอสอบแบบให
เขียนตอบ ทําใหนักเรียนตอบแบบความเรียงไมเปน  ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ถึงแมวา
หลักสูตรจะเปดกวางใหครู บุคลากรในทองถิ่น ไดพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นแลวก็ตาม แตครูและบุคลากรในทองถิ่นยังไมดําเนินการ 
 จากสาเหตุที่กลาวมาผูวิจัยในฐานะผูสอนพิจารณาเห็นวาปญหาการจัดการเรียน     
การสอนของครูควรไดรับการแกปญหาเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอ     
การเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งถาหากไมไดรับการแกไขจะสงผลเสีย   
อยางมาก จากการศึกษาคนควาความคิดเห็นของนักการศึกษา นักวิชาการและผลจากการวิจัย   
พบวา ชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชแกปญหาดังกลาว ตามแนวคิดของ               
นักเทคโนโลยีและนักการศึกษาเกี่ยวกับคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนรู สันทัด ภิบาลสุข 
และพิมพใจ   ภิบาลสุข (2525 :199) ไดกลาวถึงประโยชนชุดการเรียนรูวา 1) ชวยเราความสนใจ
ของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
ของตนมากที่สุด  2) ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถ           
ความสนใจและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 3) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 
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ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 4) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน           
5) ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณครู ชุดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเรียนได
ตลอดไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 6) ชวยใหการเรียนเปนอิสระ
จากบุคลิกภาพของครูเนื่องจากชุดการเรียนรูชวยถายทอดเนื้อหาได ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถ
สอนใหมีประสิทธิภาพได  7) ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย  8) ชวยลดภาระ
และชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการเรียนรูผลิตไวเปนหมวดหมู 
สามารถนําไปใชไดทันที  9) ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญเพราะชุดการเรียนรูชวยให
ผูเรียนเรียนไดดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ชวยสรางเสริมการเรยีน
อยางตอเนื่อง 10) แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเพราะชุดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียน
เรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอื้ออํานวยแกผูเรียนซึ่งแตกตางกัน   
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ (2539:27) ที่กลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรู    
ไววา 1) สามารถสนองความแตกตางระหวางผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามเอกัตภาพของตน            
2) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 3) ผูเรียนไดเรียนรูเปนขั้นตอนทีละนอยและไดทราบ                        
ผลการเรียนรูของตนทุกขั้นตอนเกิดแรงเสริมและจากผลการวิจัยของ ประภาพร ศรีคํา(2536:      
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการหาพื้นที่
ของนักศึกษาทางไกล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมการศึกษา     
นอกโรงเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูดวยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน   
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลที่เรียนโดยใช         
ชุดการเรียนรูสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุภาพร  บุญหนัก (2544 : บทคัดยอ) เร่ือง     
การพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการแกปญหา เร่ือง ความเทากันทุกประการ       
เพื่อสงเสริมความสามารถ   ในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ  หทัยรัตน  อันดี    ( 2544: บทคัดยอ) 
เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา       
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังใช         
ชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังใชชุดการเรียนรู         
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มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดที่ดีตอชุดการเรียนรู เพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งตรงกับรายงานการวิจัยของ อุบล  พวงสุวรรณ (2544 :บทคัดยอ) เร่ือง      
การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง  วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่เนนสภาพจริง สําหรับ    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใชชุดการเรียนรูดวย
ตนเองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001และเจตคติของนักเรียนที่มีตอ          
ชุดการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง   
สอดคลองกับผลการวิจัยของ   อัมพร  เต็มดี  (2545: บทคัดยอ) การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง    
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
พบวานักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนกอนและหลังใช  
ชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังใชชุดการเรียนรูมีคะแนน
สูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรู เร่ือง การอนุรักษแหลง  
ทองเที่ยวในชุมชน   รูสึกรักภูมิใจในทองถิ่นของตนมากขึ้น และนักเรียนมีความสามารถในการทํา
ชิ้นงานอยูในระดับดี ในทํานองเดียวกันผลการวิจัยของ    วันเพ็ญ  มีคําแสน (2545 : บทคัดยอ)  
เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนสื่อประสม เร่ือง ทวีปเอเชีย : ดินแดนแหงความแตกตาง พบวา         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชชุดการสอนสื่อประสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสมมีคาเฉลี่ย
สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสม และนักเรียนเห็นดวย        
อยางมากตอการเรียนโดยการใชชุดการสอนสื่อประสม ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ  ศิริชัย  จิรจีรังชยั           
( 2545 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง 
อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
เร่ือง อาหาร ของนักเรียนกอนและหลังใชชุดการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใช  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียน      
ชุดการเรียนอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
เร็วขึ้นและเขาใจดีข้ึน ทําใหสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนและชวยใหมีความรับผิดชอบ       
ในการเรียนรู มีวินัยในตนเองและนักเรียนมีความสามารถในการออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ
สารอาหารอยูในระดับดี และ ศรีสมร ประเสริฐศรี (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การพัฒนา   
ชุดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น พบวาผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชชุดการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใช    นักเรียนเห็นดวยกับชุดการเรียนรูอยูใน
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ระดับมาก โดยเห็นวาชุดการเรียนรูมีรูปแบบที่นาสนใจชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู          
มีความสุขในการเรียนและความคิดสรางสรรค มีความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนในทองถิ่นทําใหรักและ
ภูมิใจในทองถิ่นของตน 
  ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและความสําคัญของปญหาดังกลาวเห็นวาชุดการเรียนรู         
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่แกปญหาไดดี จึงสนใจพัฒนาชุดการเรียนรูและเพื่อให        
ชุดการเรียนรูมีความนาสนใจ นักเรียนเกิดการเรียนรูไดงายจึงไดนําขอมูลทองถิ่น ผูรูในทองถิ่น 
ตลอดจนแหลงเรียนรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกระบวนการเรียนรูของนักเรียน ทั้งนี้
เนื่องจากเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของนักเรียนทําใหนักเรียน                 
เกิดประสบการณตรง  มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง สงเสริมใหเกิดความรักและภาคภูมิใจ     
ในทองถิ่นของตนมากขึ้นและสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542      
มาตรา  29  ที่ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรการปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น      
เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาชุดการเรียนรู          
เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  3   
 
กรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ครูผูสอนควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรูให
นาสนใจ ยั่วยุผูเรียนใหอยากเรียนรู อยากลองทํา และภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองทุก
ข้ันตอน       จึงควรนําเทคนิควิธีการใหมๆที่ศึกษาคนควาจากงานวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรม        การเรียนรูของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
และ               มีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับในการวิจัย เร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษา     คนควาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู  
ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาไว ดังนี้ สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ  ภิบาลสุข 
(2525:22)   ไดอธิบายข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรูไวดังนี้  1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหา 
(Subject) และประสบการณ การกําหนดเปนหมวดหมูวิชาหรือผสมกันไป 2) กําหนดหนวยการ
เรียน โดยแบงเปนหนวยยอย     (Units) กําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา 3) กําหนดหัวเรื่องวา
แตละหนวยควรจะให         ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง โดยแบงเปนหัวเรื่องยอย (topics)ให
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เห็นอยางชัดเจน  4) กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการใหสอดคลองกับหนวยและ
หัวเรื่อง  5) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยการทดลองใชเพื่อหาขอมูลมาปรับปรุงชุดการ
เรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   6) นําชุดการเรียนไปใช  ชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและมี
ประสิทธิภาพแลว สามารถนําไปใชไดตามประเภทของชุดการเรียน และตามระดับการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับ หทัยรัตน อันดี ( 2544: 66-77) ซึ่งไดพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนประถมศึกษา      ไดสรางชุดการเรียนรูโดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 
สํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร  ทองถิ่นและการพัฒนาชุดการเรียนรู 
1.1) การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย นโยบาย  ทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น 1.2) สํารวจความตองการพื้นฐาน   ในการพัฒนาชุดการเรียนรู ดวยการสัมภาษณ 
สอบถาม บุคคลที่เกี่ยวของ  1.3) ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํารวจ วิเคราะหชุมชน และ
การจัดสนทนาผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา     เพื่อหาขอสรุปรวมกัน  ข้ันตอนที่ 2 การสราง
และหาประสิทธิภาพการเรียนรู  2.1) วิเคราะหผล  จากการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐาน
ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา     ชุดการเรียนรูฉบับราง   2.2) ดําเนินการสรางชุด
การเรียนรูฉบับราง  2.3) หาคุณภาพชุดการเรียนรูฉบับราง โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 2.4) ปรับปรุงชุดการเรียนรูฉบับ
รางกอนนําไปหาประสิทธิภาพ 2.5) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูฉบับราง (1) นําไปทดลองใช
แบบเดี่ยว (Individual Tryout)เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา ความยากงายของภาษา แลว
นําไปปรับปรุงแกไข  (2)  นําไปทดลองใชแบบกลุม (Small  Group  Tryout)  นําผลที่ไดมา
คํานวณหาคาประสิทธิภาพ  แลวนําไปปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการเรียนรู 
โดยการนําชุดการเรียนรูไปใชทดลองกับกลุม    ตัวอยาง  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนรู ในทํานองเดียวกัน  สุภาพร  บุญหนัก (2544:57-59) ไดพัฒนาชุดการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยวิธีการแกปญหา  เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีลําดับข้ันตอนในการสรางดังนี้ ข้ันตอนที่ 1  
ศึกษาคนควาสิ่งที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการแกปญหา  เร่ืองความเทากนั
ทุกประการ เพื่อสงเสริม      ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ไดแก หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521   (ฉบับปรับปรุง 2533) คูมือครูรายวิชา ค 203 เอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับชุดการเรียน  คัดเลือกบทเรียน ข้ันตอนที่ 2 สรางชุดการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยวิธีการแกปญหา เร่ือง ความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล ข้ันตอนที่ 3   นําชุดการเรียนรูเสนอตอกรรมการและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
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คุณภาพและความถูกตองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  ข้ันตอนที่  4   นําชุดการเรียนไปหา
ประสิทธิภาพ ตามลําดับคือ หาประสิทธิภาพ    รายบุคคล  หาประสิทธิภาพเปนกลุม และ
ดําเนินการหาประสิทธิภาพภาคสนาม  ซึ่งสอดคลองกับ    ศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545: 9)  ไดพัฒนา
ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง อาหาร สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยมี
ข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียน  4  ข้ันตอน ประกอบดวย    ข้ันตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา แผนพัฒนา    การศึกษาแหงชาติ วิเคราะหหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  2533) วิชาวิทยาศาสตร  ว 203  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียน ศึกษา  
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องอาหาร จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียน
พังตรุราษฎรรังสรรค ครูผูสอนวิทยาศาสตร และผูเชี่ยวชาญดาน  ชุดการเรียน ข้ันตอนที่ 2    การ
พัฒนาชุดการเรียน  ไดแก การจัดทําโครงรางชุดการเรียน ประกอบดวยคูมือสําหรับครู  คูมือ
สําหรับนักเรียน นํามาตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียน แลวทําการปรับปรุง  ข้ันตอนที่  3  
การทดลองใชชุดการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน     พังตรุราษฎรรังสรรค  
ข้ันตอนที่ 4  ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียน  ในทํานองเดียวกัน    อัมพร  เต็มดี  (2545: 76-
98) ไดพัฒนา   ชุดการเรียนรู เ ร่ือง การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1  
การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาเอกสาร นโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตรและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ  ชุดการเรียนรู 
โดยการพัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง ประเมินชุดการเรียนรูฉบับราง แลวนําไปหาประสิทธิภาพ
และนํามาปรับปรุงแกไข  ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนชุมชนบานบอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวน  32 คน  
ข้ันตอนที่  4 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  และกุหลาบ  หงษทอง  
( 2546 :60-84) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  มีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรูดังนี้  ข้ันตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย
ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย นโยบายทางการศึกษา วิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน    
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผูเกี่ยวของ       
ข้ันตอนที่  2   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู โดยมี 7  ข้ันตอน คือ 1) การสราง    
ชุดการเรียนรูฉบับราง ประกอบดวย  คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู  คูมือนักเรียน หนังสืออาน
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เพิ่มเติม 2)การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรูโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ 3) การปรับปรุงแกไข 4) การหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว5)การปรับปรุงแกไข 6)การหา
ประสิทธิภาพแบบกลุม 7) การปรับปรุงแกไข  ข้ันตอนที่  3  การทดลองใชชุดการเรียนรูกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/1 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ข้ันตอนที่  4 การประเมิน
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
  จากการศึกษากระบวนการและผลการวิจัยดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะห
กระบวนการพัฒนาเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในพัฒนาชุดการเรียนรู   
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  3  โดย
มีกระบวนการในการพัฒนา ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู      
1.1) ศึกษานโยบายทางการศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่ เกี่ยวกับชุดการเรียนรู ไดแก              
พระพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ชุดการเรียนรู  1.2) วิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1.3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
รูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ  การวัดผลประเมินผล   และการนําชุดการเรียนรูไปใช   1.4) ศึกษา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาสาระ รูปแบบ ส่ือ  การวัดผลประเมินผลและการนําไปใช  
1.5) ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดานรูปแบบ  เนื้อหา ส่ือ    
การวัดผลประเมินผล  และการนําไปใช  1.6) ศึกษาขอมูลทองถิ่น  ข้ันตอนที่  2  การพัฒนาชุด  
การเรียนรู  2.1) ชุดการเรียนรูฉบับราง ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู ประกอบดวย 
แผนการเรียนรู  (ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ  จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ และการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา บันทึกผลหลังเรียน) ใบความรูสําหรับครู  คูมือนักเรียนประกอบดวย ใบงาน 
แบบทดสอบและสื่อประกอบการใชชุดการเรียนรู  2.2)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของชุดการเรียนรู
โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและหาคาดัชนี  ความสอดคลอง  (IOC)  2.3 ) ปรับปรุงแกไข          
2.4) นําไปหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 (Individual Tryout)  2.5) ปรับปรุงแกไข 2.6) นําไปหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2  (Small Group Tryout)  2.7) ปรับปรุงแกไข    ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชชุด   
การเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  ข้ันตอนที่  4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น โดย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคิดเห็นและผลงานของนักเรียน  โดยกรอบแนวคิดการวิจัย
สรุปไดดังแผนภูมิที่  1 (หนา 13) 
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย   
    - พระราชบัญญัติการศึกษา      
แหงชาติ พ.ศ. 2542 

   -  นโยบายทางการศึกษา 
   - ชุดการเรียนรู 

 วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   หลักสูตร
สถานศึกษา    กลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ    
วัฒนธรรม 

 ศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขาย
เนื้อหา สื่อ การวัดและประเมินผล 
และการนําชุดการเรียนรูไปใช 
ศึกษาความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ เนื้อหาสาระ 
รูปแบบ สื่อ การวัดและ
ประเมินผล การนําชุดการเรียนรู
ไปใช  
ศึกษาความคิดเห็นของผูที่

เกี่ยวของ เกี่ยวกับ เนื้อหาสาระ 
รูปแบบ สื่อ การวัดและ
ประเมินผล การนําชุดการเรียนรู
ไปใช 
  - ผูบริหารโรงเรียน 
  - ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
  - หัวหนากลุมสาระสังคม 
  - นักเรียนช้ัน ม. 3 
  - ผูนําทองถิ่น  
 - คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน   
ศึกษาขอมลทองถิ่น 

 ชุดการเรียนรูฉบับราง
ประกอบดวย 
1. คูมือครู ประกอบดวย 
    -  คํานํา , วัตถุประสงค 

-  การออกแบบ       
การเรียนรู                

-  คําช้ีแจง                    
-  แผนการจัดการเรียนรู 
-  ใบความรู  

    -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบประเมินผลงาน 

2. คูมือนักเรียน 
    -  คํานํา .วัตถุประสงค 
    -  คําช้ีแจง ,บทบทบาท

นักเรียน    
-  ใบความรู  ใบงาน 

    -  แบบทดสอบ 

 ทดลองใชชุดการ
เรียนรูกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3    
โรงเรียนวัดสามัคคี
ศรัทธาราม        
จํานวน  39  คน 
หาคาประสิทธิภาพ  
แบบ E1/E2  
Field  Tryout 
 

 ประเมินผล 
  - ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
เร่ืองกฎหมายนา
รูใน
ชีวิตประจําวัน 

  - ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
เรียนรูโดยใชชุด
การเรียนรู 

  - ผลงานนักเรียน   
 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของชุดการเรียนรูโดย
ผูเช่ียวชาญและหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) 

 

ชุดการเรียนรู
ฉบับสมบูรณ

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

การพัฒนาชุดการเรียนรู 
 

ทดลองใช 
ชุดการเรียนรู 

ประเมินและ
ปรับปรุงชุดการ
ี 

ประเมิน 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

หาคาประสิทธิภาพ  
แบบ E1/E2  
Small Group Tryout 

หาคาประสิทธิภาพ  
แบบ E1/E2       
Individual Tryout 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ พัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
ดังนี้ 

1. .เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เ ร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
 2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

  3..เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 4..เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู และประเมินผลงานของนักเรียน 
 
ขอคําถามการวิจัย 
 1..ขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู      
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีอะไรบางและ      
เปนอยางไร 
 2. ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ประกอบดวยอะไรบางและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
 3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูล  
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เปนอยางไร  

 4..ผลการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกัน   
หรือไม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู และผลงานของนักเรียนที่เรียนโดยใช            
ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวันโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3   อยูในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล  
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  อยูในเกณฑ 80 / 80 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนรู กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  กอนและหลังเรียนแตกตางกัน     
 
ขอบเขตการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมโรงเรียนพันทายนรสิงห สังกัด
สํานักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ซึ่งประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ของ
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม  จํานวน  43  คน  และของโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จํานวน  39 คน   
รวมจํานวน  82  คน 

 2. กลุมตวัอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัไดแก นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3      
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมทุรสาคร ซึ่งเรียนในภาคเรียน
ที่  1  ปการศึกษา 2548  จาํนวน 39 คน     
  3. ตัวแปรทีใ่ชในการศกึษา  
  ตัวแปรตน 
                ชุดการเรียนรู  เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  3 
                     ตัวแปรตาม 
  1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล      
ทองถิ่น 
 2. ความคิดเหน็ของนกัเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการเรยีนรู เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิน่  สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
  3. ผลงานของนักเรียน เกี่ยวกับกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  
สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
  4. เนื้อหา กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน 6 เร่ือง คือ
กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับ         
ยาเสพติดใหโทษ  และ กฎหมายแรงงาน  
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   5. ระยะเวลาในการทดลองใชชุดการเรียนรู ระยะเวลาที่ใชในการทดลองใช        
ชุดการเรียนรู เ ร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตระจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น       
มัธยมศึกษาปที่  3    คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  โดยใชเวลาในการทดลอง  19  ชั่วโมง 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั ผูวิจัยจงึไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับ         
การวิจยั  ดงันี ้
  การพัฒนาชุดการเรียนรู  หมายถึง  กระบวนการสรางสื่อสําหรับใหนักเรียนได
เรียนรูกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยดําเนินงานตามขั้นตอน 4 ข้ัน ดังนี้ คือข้ันตอนที่ 1 ศึกษา     
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  ข้ันตอนที่  2  พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  
ข้ันตอนที่  3  ทดลองใชชุดการเรียนรู  และข้ันตอนที่  4  ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
  ชุดการเรียนรู  หมายถึง  ส่ือที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเนนการใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  ประกอบดวย 1) คูมือครู  (ประกอบดวย คํานํา    
วัตถุประสงค การออกแบบการจัดการเรียนรู คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  
ใบความรู แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน  )  2) คูมือนักเรียน  ( 
ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู บทบาทของนักเรียน ใบความรู 
ใบงาน แบบทดสอบ ) 
 กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน หมายถึง สาระการเรียนรู บทบัญญัติเกี่ยวกับ
กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ทางบก  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  และ 
กฎหมายแรงงาน  
  การใชขอมูลทองถิ่น หมายถึง การนําเหตุการณเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่นอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร  ไดแก สถิติประชากร  การเกิด  การตาย การยายถิ่น การจราจรทางบก           
การประกอบอาชีพ  การแบงเขตการปกครอง   สถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว  โบราณสถาน       
ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีความสอดคลองกับกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน มาใชประกอบ
ในพัฒนาชุดการเรียนรู  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจําตัว
ประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายการจราจรทางบก  กฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะครอบครัว  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  และกฎหมายแรงงาน  ที่ผูวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

17                         

 
 
 

        

สรางขึ้นเพื่อวัดความรูความความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และ
การประเมินคา ของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 

  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกของความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประโยชน ของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  ในการวิจัย
คร้ังนี้วัดโดยใชแบบสอบถาม 
  ผลงาน  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนดานการทําชิ้นงานเกี่ยวกับกฎหมายนา
รู   ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  ไดแก   แผนภูมิความรู หนังสือเลมเล็ก  ปายนิเทศ  และ
แผนพับ 
  นักเรียน  หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1            
ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  หมายถึง  คุณภาพของชุดการเรียนรูที่ทําให        
นักเรียนบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวตามเกณฑมาตรฐานที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ 80 / 80 
  80 ตัวแรก  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของคะแนนคิดเปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนได
จากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
  80 ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของคะแนนคิดเปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนได
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
  การศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและงานวิจัย
ตาง  ๆ ซึ่งขอนําเสนอ ดังหัวขอตอไปนี้ 
  1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุมสารการเรียนสังคมศึกษา 
ศานาและวัฒนธรรม 

 2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 
  3.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
  4.  การสอนวิชาสังคมศึกษา 
  5.  ชุดการเรียนรู 
   6.  ขอมูลทองถิ่นอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
  7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2544 : กลุมสาระ 

การเรยีนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เปนหลักสูตร แกนกลาง
ในลักษณะกรอบความคิดและหลักการกวางๆ เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใชในจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีจุดหมายและโครงสรางดังนี้ (กรมวิชาการ 2545 ค :4) 
 
จุดหมาย   
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี            
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ            
จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดังตอไปนี้ (กรมวิชาการ  2545 ค : 4)  
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  1.เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน  รักการเขียน และรักการคนควา 
  3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา              
ทางวิทยาศาสตร มีทักษะและศักยภาพในการจัดการการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด   
วิธีการทําใหเหมาะสมกับสถานการณ 

     4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
สรางความคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต   

     5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตัวเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
     6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

  7.เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่น  
ในวิถีชีวติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
โครงสราง 
  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2544  ไดกําหนดโครงสรางของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ ( กรมวิชาการ 2545 ค :5) 
  1.  ระดับชวงชั้น    กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชัน้ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน    
     1)  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3                        
                     2)  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  
                     3)  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1-3  
                     4)  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4-6 
  2.สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน          
เปน   8   กลุมดังนี้ 
       1)  ภาษาไทย 
    2)  คณิตศาสตร 
    3)  วิทยาศาสตร 
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    4)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    6)  ศิลปะ 
  7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    8)  ภาษาตางประเทศ 
              กลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ     
จัดเปน  2  กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม         เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน  
การสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดเปนกลยุทธในการแกปญหาวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง  ประกอบ 
ดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระ
การเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระที่สําคัญยิ่งตอการสริม
สรางความเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน ซึ่งเปนอนาคตของประเทศชาติและทรัพยากร    ที่มีคายิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเปนบูรณาการความรูและหลักการที่สําคัญของวิชาตางๆในสาขา
สังคมศาสตรไวดวยกัน มีบทบาทสําคัญในการสรางเจตคติและคานิยมที่ดีสําหรับเยาวชน 
  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูใน     
8 กลุมสาระ ซึ่งกําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                
ซึ่งกรมวิชาการ (2545 ก:3-19) ไดอธิบายรายละเอียดของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ไวดังนี้ 
  ความสําคัญ  ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 
              ผลจากความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปจจุบัน ทําใหประชากร      
ในสวนตาง ๆ ของโลก มีการเคลื่อนไหวหลอหลอมใหเปนประชากรโลก และรวมเปนสังคมเดียวกัน 
การที่สังคมโลกจะดํารงอยูไดอยางสันติสุข ประชากรจะตองเปนพลเมืองดีทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศยอลงมาจนถึงสังคมเล็กที่สุด  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสําคัญ    
ในดานพัฒนาคุณลักษณะตาง  ๆ ของผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีเหตุผลดวยกุศลจิต คิดสรางสรรค 
มั่นในคุณธรรม นําความรูเพื่อการดําเนินชีวิตที่เปนสุข โดยใชเทคนิค วิทยาการจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร มาปรับใชในการดํารงชีวิตใหเขากับส่ิงแวดลอมทั้งทาง 

   ธรรมชาติและสังคมไดอยางมีความสุข 
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  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียนตลอด 12 ป      
การศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนกลุมสาระการเรียนรู   
ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงตางๆ
ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระที่ออกแบบมา
เพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายของการพัฒนาความเปน     
พลเมืองดี  
 ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงมีความจําเปน      
ที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามในดานตางๆ คือ 
  1.  ดานความรู   จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการ
สําคัญของวิชาตางๆ ในทางสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม  
สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย ประชากรศึกษา  ส่ิงแวดลอมศึกษา  ปรัชญาและศาสนา 
ตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับช้ัน ในลักษณะบูรณาการ 
 2. ดานทักษะกระบวนการ ผูเรียนควรจะไดพัฒนากระบวนการตางๆ เชนทักษะ    
ทางวิชาการ  และทักษะทางสังคมเปนตน 
  3.  ดานเจตคติและคานิยม   กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวย
พัฒนาเจตคติและคานิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง  พึ่งตนเอง  
ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  มีความกตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีวินัยในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดี
ในการบริโภคเห็นคุณคาของการทํางาน รูจักคิดวิเคราะห  รูจักการทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิ
ผูอ่ืน     เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม  รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณคา
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการ
ปกครอง      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการทํางานเปนกลุม สามารถนความรูทักษะ คานิยมและเจตคติที่ได
รีบการอบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหาตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนได 
 เมื่อมองในภาพรวมแลวพบวา ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น  นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตาง  ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมแลว ยังมีทักษะและกระบวนการตางๆ ที่จะ
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สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจไดอยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนนําความรูทางจริยธรรม หลักธรรม       
ทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงตองเชื่อมโยง        
ส่ิงตาง  ๆ ในหลักสูตรเขาดวยกัน เปนศาสตรบูรณาการความรูจากที่ตาง ๆ วิธีการและแนวคิดของ     
นักวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรคของศิลปะ นักดนตรี        
ประสบการณของนักศิลปะและทักษะการถายทอดทางภาษาออกมา เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ตอง
ปฏิบัติในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้งสิ้น  
  คุณภาพของผูเรียน 

     เปาหมาย/ความคาดหวัง 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีเปาหมาย/ความคาดหวัง       
ที่สําคัญ คือ ใหผูเรียนเปนพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การที่จะบรรลุตามเปาหมายดังกลาวนั้น  จําเปนตองมี           
องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
  1. ความรู 
  2. ทกัษะกระบวนการ 
    3.  คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยศาสตรตางๆ หลายสาขา มีลักษณะเปนสหวิทยาการมุงเนนให
ผูเรียนมีความรู  มีทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค รวมทั้งไดแสดง
บทบาทและความรับผิดชอบทั้งตอคนเอง ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอม 
  จากองคประกอบดังกลาว จึงทําใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดเนน   
ในการสรางคุณภาพของการเรียนรูดังนี้ 
  1. ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนกับสังคมสวนรวม 
 2. ยึดมั่นศรัทธาและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
เปนประมุข ปฎิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
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ไทย รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ
และนําไปสรางองคความรูใหมได 
 5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับส่ิงแวดลอม เปนผูสราง   
วัฒนธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 
   สาระการเรียนรู 
  สาระการเรียนรูที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒธรรม  ประกอบดวย 
 สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  สาระที่  2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
  สาระที่  4  ประวัติศาสตร 
  สาระที่  5  ภูมิศาสตร 
  จากสาระทั้ง 5  ขางตนนี้จะเห็นไดวา สาระที่  2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ          
การดําเนินชีวิตในสังคม มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  เนื่องจาก
ไดมีการกําหนดใหกฎหมายเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของสาระนี้  ซึ่งมุงปลูกฝงการปฏิบัติตน            
เปนพลเมืองดีและปฏบัติตนตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดตามมาตรฐานดังนี้ 
  สาระที่  2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  กรมวิชาการ (2545 ก :16-17) ไดอธิบายเกี่ยวกับสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิตในสังคม  ไวดังนี้ 
  การดําเนินชีวิตในสังคมเปนขอบขายและสาระหลักที่มีแนวความคิดรวบยอด
เกี่ยวของกับ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร และนิติศาสตร โดยศึกษาระบบความสัมพันธ
ของมนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม มีวัฒนธรรม มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเปนกลุม ศึกษา
สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมุงใหเกิดความเขาใจตอระบบการเมือง การปกครอง          
โดยเฉพาะบทบาทและหนาที่ในฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมี           
พระมหากษัตรยเปนประมุข  ศึกษาการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทย  และ            
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หลักกฎหมายที่สําคัญ องคประกอบของกระบวนการยุติธรรม ดวยความคิดรวบยอดเหลานี้ทําให      
ผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ 
  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงตองใหผู เ รียนไดแสวงหาความรูและ        
ประสบการณที่เกี่ยวของกับกลุม ชุมชน สังคม ที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงและแตกตางกัน มีการ    
ขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงทางออมในฐานะเปนสมาชิกที่อยูรวมกัน อันมีบรรทัดฐานทางสังคม 
มีระบบ  คานิยม ความเชื่อ  ประเพณีทางสังคม สถาบันตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทางสังคม 
รวมทั้งสามารถวิเคราะหสภาพสังคม วัฒนธรรม และความเปนอยูระหวางสังคมอ่ืนในโลก เพื่อให
เกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
  นอกจากนี้ ผูเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะตองเรียนรู และแสวงหา   
ประสบการณ ทางดานการเมือง  การปกครองของประเทศตางๆในโลก  โดยเฉพาะระบบการเมือง         
การปกครองของประเทศไทยภายใตรัฐธรรมนูญ  ทั้งตองเรียนรูและเขาใจรัฐธรรมนูญอันเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของในชีวิตของคนไทย  เพื่อจะ
ไดปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และมีสวนรวมตอสังคมไทยอยางมีเหตุผล 
  สาระหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม มีแนวคิดสําคัญในการ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและมีคุณลักษณะดังนี้ (กรมวิชาการ 2546 ข :3) 
  1. ความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก โดยใหผูเรียน   
มีความเขาใจในหลักการและคุณลักษณะของสมาชิกที่ดี ในวิถีประชาธิปไตย ครอบครัว   ชุมชน  
ประเทศชาติและสังคมโลก มีสวนรวมและปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตย    การสงเสริม
ใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสถานภาพ บทบาท เสรีภาพ ในฐานะพลเมืองดี ตลอดจน
สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติ 
 2. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว หองเรียน       
ชุมชน สังคมระดับประเทศ ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน   
ประเทศชาติ และสังคมโลก มีสวนรวมในการคุมครอง ปกปองตนเอง และผูอ่ืนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก 
 3. การปฏิบัตตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตามสถานภาพ บทบาทอยางถูกตอง      
ตามบรรทัดฐาน วัฒนธรรม  และเอกลักษณที่สําคัญของชาติ มีคานิยมที่ดีงาม รวมมือกันอนุรักษ    
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และมีวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
นานาชาติอยางเหมาะสม 
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 4. การสรางองคความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารงานตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมสังคม การใชอํานาจอธิปไตยใน
การปกครองประเทศ ความสัมพันธของการใชอํานาจอธิปไตยในระดับตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น 
ประเทศ และระหวางประเทศ ความแตกตางของระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบตาง ๆ และ
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครองตามกระบวนการประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
  มาตรฐานการเรียนรู สาระ หนาทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชวีิตใน
สังคม 
  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู     
สาระ หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2544 :15-16) 
  มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาที่ที่  1-3 
  1.ตระหนักถึงคุณคาในความเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและ
บุคคลอื่นที่มีศักยภาพในการทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ 
 2.ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศ เขาใจในความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อคุมครอง ปกปองตนเอง และคน
อ่ืน ใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 3. เขาใจระบบสถาบันทางสังคม เห็นคุณคาในภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติ
ตนเพื่อ รักษาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นและของชาติรวมทั้งเปรียบเทียบ            
ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมในภาคตาง ๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบาน 
เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน 
 มาตรฐาน  ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาที่ที่  1-3 
  1. เขาใจระบบการเมืองการปกครองแบบตางๆที่ใชในปจจุบันและวิเคราะห โครงสราง
ระบบการเมืองการปกครองของไทย เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการประสานประโยชนตามหลักการและ     
วิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะทําใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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  2. เขาใจความเปนมาหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันรวมทั้งผลของการนํารัฐธรรมนูญมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน
และตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง ชวงชั้น
ที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ตามมาตรฐาน ส 2.1:ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตาม
กฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสนัตสุิข 
รายละเอียดดังตารางที่  1 (กรมวิชาการ 2546  ก : 15 -21)  
 
ตารางที่  1  แสดงมาตรฐานสาระการเรียนรูแกนกลาง ชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   
                 มาตรฐาน ส  2.1 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่  3 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู 

1. ตระหนักถึงคุณคาในความ
เ ป น พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยของตนเองและ
บุคคลอื่นที่มีศักยภาพใน   การ
ทําประโยชนใหแก สังคมและ
ประเทศชาติ 

1. ความเปน       
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
  
    

1. ตระหนักถึงคุณคา
ในความเปนพลเมือง
ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
ของตนเองและ
บุคคลอื่นที่มี
ศักยภาพใน  การทํา
ประโยชนใหแกสังคม
และประเทศชาติ 

1. การเห็นคุณคาในความ
เปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของตนเองและ
ผูอื่นที่มี    ศักยภาพในการทํา
ประโยชนแกประเทศชาต ิ
2. การวิเคราะหประโยชนและ
คุณคาของตนเองและบุคคล
อื่น ในการเปนพลเมืองดี ที่มี
ตอสังคม และประเทศชาติ 

2. ตระหนักถึงสถานภาพ  
บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่  
ในฐานะพลเมืองดีของสังคม
และประเทศ    เขาใจถึง
ความสําคัญใน  เร่ือง สิทธิ
มนุษยชนเพื่อคุมครองปกปอง
ตนเอง และคนอื่นใหดําเนินชีวิต
ในสังคมอยางสันติสุข ตลอดจน 

1.สถานภาพ        
บทบาท สิทธิ        
เสรีภาพ และหนาที่
ในฐานะพลเมืองดี
ของสังคมและ
ประเทศ โดยยึด
หลักคุณธรรมของ
การอยูรวมกันตาม 

- - 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่  3 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

หลักศาสนาที่ตน นับถือ   

- 2. สิทธิมนุษยชน 2. มีสวนรวมในการ       
คุมครองปกปองตนเอง
และผูอื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

2.การมีสวนรวมในการ       
คุมครองปกปองตนเองและ  
ผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

- 1. กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับตนเอง  ครอบครัว    
ชุมชน  และประเทศชาติ 
 

1. เขาใจและปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับตนเอง  ครอบครัว     
ชุมชน  และประเทศชาติ 
 

1.  ความหมายและ       
ความสําคัญของกฎหมาย 
2. ลักษณะของกฎหมาย 
3..ประเภทของกฎหมาย 
4. กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง    
และครอบครัว 
-    กฎหมายเกี่ยวกับบัตร  
ประจําตัวประชาชน 
-   กฎหมายแพงเกี่ยวกับ    
ความสามารถของผูเยาว 
-   กฎหมายแพง ลักษณะ   
ครอบครัว 
5.   กฎหมายที่เกีย่วกับชุมชน 
-    กฎหมายเกี่ยวกับ             
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
6. กฎหมายสําคญัของประเทศ 
- กฎหมายอาญาที่ควรรู 
- กฎหมายเกี่ยวกบัส่ิงเสพติด    
ใหโทษ 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่  3 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
3. เขาใจระบบสถาบัน
ทางสังคม เห็นคุณคา    
ในภูมิปญหาและ     
วัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตน
เพื่อรักษาวัฒนธรรม     
อันเปนเอกลักษณของ    
ทองถิ่นและของชาติ    
รวมทั้งเปรียบเทียบ   
ความคลายคลึงและ
ความแตกตางของ     
วัฒนธรรมในภาคตางๆ
ของไทยและประเทศ
เพื่อนบานเพื่อนําไปสู
ความเขาใจอันดีระหวาง
กัน 

1. สถาบันทางสังคมและ
การจัดระเบียบ 

- - 

- 2. ภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยที่เปน    
เอกลักษณะของทองถิ่น
และชาติ 
3. ความแตกตางของ
วัฒนธรรมภาคตาง ๆของ
ประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน 
 
 
 
 

1.สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกตางของ     
วัฒนธรรมภาคตางๆ    
ของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน 

1. ความแตกตางของ    
วัฒนธรรมภาคตาง  ๆ     
ของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน 
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  จากมาตรฐานการเรียนรู ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี           
ตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลก     
อยางสันติสุข  ในมาตรฐานการเรียนรูที่  2 ไดกลาวถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไวอยางชัดเจน และกําหนดสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับ
กฎหมายระดับตางๆที่ผูเรียนควรไดศึกษา เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3  
 เมื่อพิจารณาจากสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตามมาตรฐาน ส 2.1 จะพบวาความรูความเขาใจเรื่องกฎหมาย ตลอดจนความสามารถในการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายเปนสิ่งที่ตองใหนักเรียนในชั้นนี้ไดศึกษาและเรียนรู  
 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 
 

ความนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายการศึกษา
ของชาติหรืออีกนัยหนึ่งเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศ ในมาตรา 27 ไดระบุ
วา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเปนไทย 
ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอ         
ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค  ในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิก   
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ  ดังนั้นโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จึงเห็นสมควร
ใหจัดทํา  "หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม" ข้ึน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
 ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานั้น โรงเรียนไดยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
พุทธศักราช 2544 ซึ่งถือเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศเปนกรอบและทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยไดศึกษาถึง หลักการ จุดหมาย โครงสรางจัดหลักสูตร      
การจัดเวลาเรียน  สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู ส่ือ และการวัดและประเมินผล  
ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษายึด หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ เปนหลัก คือ การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาคน
ใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
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สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก   ครอบครัว ชุมชน  ชาติ และสังคมโลก  รวมทั้งความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะดาน
คณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 จากความสําคัญของการจัดการศึกษาและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน  
จึงไดรวมมือกับชุมชน  ผูปกครอง ครู  ผูเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกัน
กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่มีเปาหมายโดยแทจริง   
 
วิสัยทัศน 
 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามรวมกับชุมชนมุงพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีความรู          
คูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี รักษความเปนไทย ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมวิถีประชาธิปไตย       
เสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 
 
จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเปนไทย มุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  เปนคนดี มีความรู ควบคูคุณธรรมจริยธรรม 
 2. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง กาวทันวิทยาการตาง ๆ มีความสามารถ   
ในการสื่อสาร การจัดการ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 3. มีความภูมิใจในความเปนไทย ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
และมีคานิยมอันพึงประสงค 
 4. มีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ     
ในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 5.  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข 
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม 
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 6. มีความรักทองถิ่น ประเทศชาติ เห็นคุณคาของประโยชนสวนรวม มีจิตสํานึกใน  
การดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
 
โครงสรางของหลักสูตร 
 โรงเรียนไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรและสัดสวนเวลา ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่  1-3  ไวดังนี้ 
 
ตารางที่  2  แสดงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่  3 
 

สัดสวนเวลา(ชั่วโมง)/ป กลุมสาระการเรียนรู 
ม.1 ม.2 ม.3 

เวลาเรียน/
สัปดาห 

1. ภาษาไทย 160 160 160 4 
2.คณิตศาสตร 160 160 160 4 
3. วทิยาศาสตร 160 160 160 4 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 160 160 160 4 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 2 
6. ศิลปะ 80 80 80 2 
7. การงานและเทคโนโลย ี 120 120 120 3 
8. ภาษาตางประเทศ 120 120 120 3 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 160 160 160 4 

รวม 1,200 1.200 1,200 30 
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่  3 
 วิสัยทัศน 
 1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เปนศาสตรบูรณาการ      
ที่มุงใหเยาวชนเปนผูมีการศึกษา พรอมที่จะเปนผูนํา เปนผูมีสวนรวมและเปนพลเมืองที่มี        
ความรับผิดชอบ 

• นําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรม ของประเทศ     
 เพื่อการตัดสินใจในการเปนพลเมืองดี 
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  • นําความรูเกี่ยวกับโลกของเรามาสรางความเขาใจในกระบวนการกอเกิด
สภาพแวดลอมของมนุษยเพื่อการตัดสินใจในการดํารงชีวิตในสังคม 
  • นําความรูเร่ืองการเมืองการปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง ชุมชน    
ทองถิ่นและประเทศชาติของตน 
  •   นําความรูเร่ืองการผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคามาบริการ มา
ตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยูใน
สังคม 
  • นําวิธีการสังคมศาสตรมาคนควาคําตอบเกี่ยวกับประเด็นปญหาในสังคมและ
กําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สรางสรรคตอสวนรวม 
 นักเรียนจําเปนตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
เพื่อใหเขาใจ สังคมโลกที่ซับซอน  สามารถปกครองดูแลตนเอง รับผิดชอบ เอาใจใสตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
 ดังนั้น  ตลอดระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดใชความรูอยางมีความหมาย  เพื่อการตัดสินใจ
การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน การสรางสรรคส่ิงตางๆ และนําทางตนเองและผูอ่ืนเชื่อมโยง
ความรูที่เรียนสูโลกแหงความเปนจริงในชีวิตได 
  2. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดบูรณาการสรรพความรู 
กระบวนการและปจจัยตางๆ เพื่อการเรียนรูตามเปาหมายของทองถิ่นและประเทศชาติ การเรียน
การสอนตองใช  ขอมูลความรูในระดับทองถิ่น ประเทศชาติและระดับโลก เชื่อมโยงเขาดวยกัน 
  3.  ผูเรียนอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัย รวมกับเพื่อนและผูใหญ สามารถแสดง
จุดยืนในคานิยม จริยธรรมของตนอยางเปดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืนที่      
แตกตางจากตนอยางตั้งใจ 
  4.  การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหวัขอที่
ลึกซึ้ง ทาทาย ผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทีจ่ะใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี     
ความหมาย ใหผูเรียนไดรับการประเมนิทีเ่นนการนําความรูมาประยุกตใชทุกรายวิชา 
  5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดเตรียมโครงงาน        
ที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคมที่ใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนไปใชไดจริงในการดําเนิน
ชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (ส 33101)  ชั้น ม.3 
  ศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือวิ เคราะหความสําคัญในการสราง         
ความสงบสุขใหโลก วิเคราะหเกี่ยวกับพุทธประวัติ ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติ
ศาสนาและสาวก การเผยแผพุทธศาสนา การบริหารจิตเจริญปญญา หลักธรรมฝกสมาธิเบื้องตน
การนําแนวฝกสมาธิ แกปญหาชีวิต    ศาสนพิธี แนวปฏิบัติของศาสนิกชน วันสําคัญของศาสนา 
พระไตรปฎก พุทธศาสนิกชน  ภาษีบาลี   คําศัพททางพระพุทธศาสนา ศึกษาวิถีชีวิตไทย ความคิด
ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย วิเคราะหและตระหนักขอมูลขาวสารในการทําความดี
รวมทั้งบุคคลสําคัญและ  ผลงานที่เปนคุณประโยชนตอชาติเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ยึดมั่น 
ศรัทธาในศาสนาที่ตน นับถือ เกิดความภาคภูมิใจในวิถีไทย ภูมิปญญาไทย นําหลักธรรม         
แนวปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและสาวกรวมทั้งบุคคลที่มีผลงานดีเดนมาปรับใชและพัฒนา      
คุณภาพชีวิตอยางสันติสุข 
 ศึกษาการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย               
ทรงเปนประมุข เขาใจสาระกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ควรรู โดยเนนในดานสิทธิมนุษยชนและ          
วิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ เขาใจเห็นความสําคัญการจัด
ระเบียบสังคม รับรู เขาใจเลือกรับในความเชื่อจริยธรรม วัฒนธรรม ภูมิปญญา ของประเทศ   
เพื่อนบานและประเทศตะวันตก ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ศรัทธา ยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  เขาใจ ตระหนักมีสวนรวมในกิจกรรม
การเมือง    ในทองถิ่น เคารพเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเคารพและปฏิบัติตาม 
กฎหมาย      วิถีประชาธิปไตยรวมทั้งนําไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสงบสุข 

 ศึกษาภูมิศาสตรประเทศไทยในภูมิภาคตาง ๆ และในทองถิ่นตนเกี่ยวกับสภาพ       
แวดลอมทางธรรมชาติ ทรัพยากร สภาพปญหา การอนุรักษ  และการแกปญหาทรัพยากร            
มีคุณธรรมและรูถึงสิทธิของผูบริโภค รูและเขาใจมีคุณธรรมเลือกใชทรัพยากรเพื่อผลผลิตอยางมี
คุณภาพ    เขาใจระบบสหกรณ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบธนาคาร วิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพระบบเศรษฐกิจ    การซื้อขายแลกเปลี่ยนกลไกของรัฐในการแทรกแซงราคาและ
สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถวิเคราะหสภาพภูมิศาสตร 
ทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศและในทองถิ่น และสามารถ
นํามาใชในการดํารงชีวิต 
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 ศึกษาเรื่องของเวลา การแบงเวลา การเทยีบศักราช ในระบบตาง ๆ การแบงยุคสมัย      
ในประวัติศาสตรของภูมิภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต เขาใจขอจํากัดและ
สามารถใชหลกัฐานทางประวัติศาสตร สรางองคความรูเกี่ยวกบัความเปนมาของภูมภิาคอื่นๆ เชน    
ยุโรปอเมริกา ฯลฯวิเคราะหความสาํคัญของอดีต เขาใจและสามารถใชหลักฐานทางประวัติศาสตร
สรางองคความรูใหมทีม่ีผลตอปจจุบันเพือ่ใหเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 

 ศึกษาประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร ประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต    
ดานปจจัยทางภูมิศาสตรในการตั้งถิน่ฐาน การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ดวยวิธกีารทางประวัติศาสตรเขาใจการกอเกิดอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ภูมิปญญาไทย
ผลงาน บุคคลตัวอยางทีสํ่าคัญของชาติ เพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจและสามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบปจจัยพืน้ฐานการตั้งถิน่ฐานของรัฐในการดํารงชีวิต ของประชากรไทยในยุคตาง ๆ ใน
อดีตจนถึงสมยัปจจุบันสามารถสรุปวิเคราะหความสัมพนัธทีม่ีผลตอลักษณะเฉพาะของสมัยธนบรีุ
และรัตนโกสินทร 

 ศึกษาการเมืองการปกครองและกฎหมายที่ควบคุมใหสังคมสงบสุข ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง            
ของชนชาติไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 ศึกษาภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อตลอดจนบุคคล 
สําคัญในประวัติศาสตรชนชาติไทยเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของวีถีชวีิตไทย 
สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชวีิต 

 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร ชาติพนัธุ เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ของกลุมประเทศอเมริกาเหนือ อเมริกาใต และแอฟริกา รูการคนควาหาขอมลู
จากแหลงตาง ๆ เชน เว็บไซต เหน็คุณคาของแหลงทรัพยากรธรรมชาตทิี่สําคัญของโลก เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจและเกิดความสัมพันธอันดีของประเทศไทยกับประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก 
เขียนใชหาความรู จากแผนที่และขอมูล จากแผนที่และขอมูลที่สํารวจเขาใจ เห็นความสาํคญั     
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ ในประเทศตาง ๆ ภูมิภาคโลก ลักษณะทีเ่กิดจากวฒันธรรม   
ชื่นชมมรดกทางวฒันธรรมในโลก ใสใจในสภาพแวดลอมโลก มีทักษะการสาํรวจ สังเกต และ       
นําเสนอ ขอมลูทางสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางสงบสุขในสงัคมโลก 
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หนวยการเรียนรู สาระที่  2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  โรงเรียนไดจัดทําหนวยการเรียนรู โดยนําเอาสาระการเรียนรูรายปที่กําหนดไวมา     
จัดทําหนวยการเรียนรูยอย เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู ซึ่งในสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง        
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติในสังคมไดกําหนดหนวยการเรียนไวดังตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  หนวยการเรียนรูสาระที่  2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 
คะแนน สาระ หนวย 

การเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู/เร่ือง เวลา     

(ชั่วโมง) ระหวางป ปลาย
ป 

4 
 

พลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตย 
เร่ืองที่  1  พลเมืองด ี
เร่ืองที่  2  การเมืองการปกครอง 

(7) 
3 
4 

(20) 
10 
10 

(10) 
5 
5 

5 กฎหมายนารู 
เร่ืองที่  1  รัฐธรรมนูญแหง         

ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 

เร่ืองที่  2  กฎหมายนารูในชวีิต  
               ประจําวนั 

(18) 
4 
 
 

10 
 

(20) 
10 

 
 

20 
 

(10) 
5 
 
 
5 
 

 
หนาที ่
พลเมือง 
วัฒนธรรม
และ        

การดําเนิน
ชีวิตในสังคม 

6 
 

ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
เร่ืองที่  1  ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 
เร่ืองที่  2  ภูมิปญญาไทย 
 

(9) 
 
5 
 
4 

(20) 
 

10 
 

10 

(10) 
 
5 
 
5 
 

 
  จากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและการจัดทําหนวย       
การเรียนรู พบวา กฎหมาย เปนสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญ ที่ไดถูกกําหนดไวในหลักสูตร         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งผูวิจัย           
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มีความสนใจและนํามาพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล   
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
 

ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
 
ความหมายของกฎหมาย 
  ความหมายของกฎหมายนั้นมีผูใหนิยามไวหลายทานดวยกัน อาทิเชน 
  ศาสตราจารยหลวงจํารูญเนติศาสตรอธิบายวา “ กฎหมาย ไดแก กฎขอบังคับวาดวย
การปฏิบัติซึ่งผูมีอํานาจของประเทศไดบัญญัติข้ึน และบังคับใหผูที่อยูในสังกัดของประเทศนัน้   
ถือปฏิบัติตาม”  (นพนิธิ  สุริยะ 2526 : 12 ) 
  พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ทรงอธิบาย
วา “กฎหมาย คือ คําสั่งทั้งหลายของผูปกครองแผนดินแกราษฎรทั้งหลาย เมื่อไมทําตามแลว    
ตามธรรมดาตองรับโทษ” (สุคนธ สินธพานนท 2544 :1) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดอธิบายความหมายของกฎหมายไววา 
“กฎหมาย คือบทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราข้ึนไว เพื่อใชในการบริหารกิจการ
บานเมือง และบังคับบุคคลในความสัมพันธระหวางกัน ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษหรือตองถูกบังคับ
ใหปฎิบัติตาม” (สุคนธ สินธพานนท 2544 :1) 
  จอหน ออสติน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษอธิบายวา “กฎหมาย คือ คําสั่ง คําบัญชา
ของรัฎฐาธิปตยซึ่งใชบังคับบุคคลทั้งหลาย ถาผูใดไมปฏิบัติตามโดยปกติแลว ผูนั้นตองรับโทษ” 
(นพนิธิ  สุริยะ 2526 : 12 ) 
  ศาสตราจารยเอกูต  อธิบายวา “ กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอหามซึ่งมนุษยตองเคารพ  
ในความประพฤติตอเพื่อนมนุษยดวยกัน อันมาจากรัฎฐาธิปตยหรือหมูมนุษย มีลักษณะทั่วไปใช
บังคับไดเสมอไปและจําตองปฏิบัติตาม” (นพนิธิ  สุริยะ 2526 : 12 ) 
  จากคําอธิบายที่กลาวมาทั้งทั้งหมด อาจสรุปไดวา “กฎหมาย คือขอบังคับของรัฐหรือ
ประเทศที่ตราขึ้น เพื่อบังคับใชความประพฤติของบุคคลที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกัน” 
 
ลักษณะของกฎหมาย 
  กฎหมายมีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของตัวเอง ซึ่ง สุคนธ สินธพานนท (2544 :1-2) 
กลาววากฎหมายมีลักษณะดังนี้ 
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   1. กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับ  หมายความวา กฎหมายไมใชคําขอรอง
วิงวอนหรือคําขวัญ ตัวอยางที่เปนคําสั่งในกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา  1563  บัญญัติวา “บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา” และ มาตรา 1564 บัญญัติวา 
บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว 
  2. กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่มาจากรัฎฐาธิปตย หมายความวาขอบังคับ
หรือคําสั่งที่ออกมาใชจะตองมาจากผูมีอํานาจสูงสุดในแผนดินหรือบานเมืองนั้น  
   3. กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดทั่วไป  หมายความวา เมื่อประกาศใช
กฎหมายแลวจะตองมีผลบังคับแกคนทั่วไป ไมระบุเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชนของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกําหนดใหบุคคลใคบุคคลหนึ่งปฏิบัติตามเทานั้น และตองบังคับไดทุกสถานที่ 
    4. กฎหมายตองมีสภาพบังคับ หมายความวากฎหมายนั้นประกาศใชแลว ถาผูใด         
ไมปฏิบัติตาม คือฝาฝน ผูนั้นจะตองไดรับผลหรือโทษตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว  เชน ความผิด
ทางอาญามีโทษ  5  สถาน ซึ่งเรียงจากโทษหนักไปยังโทษเบา ไดแก  ประหารชีวิต  จําคุก  กักขัง  
ปรับ  และริบทรัพย  เปนตน ถาหากไมมีสภาพบังคับแลวก็ไมเรียกวากฎหมาย 
 
ความสําคัญของกฎหมาย 
  กฎหมาย  มีความสําคัญอยางมากในฐานะที่กอให เกิดความสงบเรียบรอย            
ความยุติธรรมขึ้นในสังคมซึ่ง สุคนธ สินธพานนท (2544 :2-4) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
กฎหมายไว ดังนี้ 
  1.  กฎหมายสรางความเปนระเบียบและความสงบเรียบรอยใหกับสังคมและ
ประเทศชาต ิ คนเราเมื่ออยูรวมกนัเปนจํานวนมาก ถาทาํอะไรกันตามชอบใจ ตามอธัยาศัยของแต
ละคน 
โดยไมมีขอบเขตก็อาจกระทบกระทั่งกัน ผิดใจกัน การกระทําบางอยางอาจไปกระทบผูอ่ืนให   
เดือดรอนได จึงตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสรางความสงบเรียบรอยแกสังคมและ
ประเทศชาติ 
  2.  กฎหมายเกี่ยวของกบัการดําเนินชีวิตของมนษุย คนไทยทุกคนตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตามตองไดรับโทษ และในปจจุบนักฎหมายจะเกีย่วของกับ      
การดํารงชวีิตของเราตั้งแตเกิดจนตาย 
  3.  กฎหมายกอให เกิดความเปนธรรมในสังคม   คนเราทุกคนยอมตองการ           
ความยุติธรรมดวยกันทั้งสิ้น การที่จะตัดสินวาการกระทําใดถูกตองหรือไมนั้นยอมตองมี          
หลักเกณฑ ฉะนั้นกฎหมายจึงเปนกฎเกณฑสําคัญที่เปนหลักของความยุติธรรม 
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ความจําเปนที่ตองรูกฎหมาย  
  กฎหมายเกีย่วของกับคนทุกคน ดังนั้นจึงมคีวามจาํเปนทีบุ่คคลทั่วไปจาํตองรู
กฎหมาย เพื่อประโยชนแหงตนและสังคม สุคนธ  สินธพานนท (2544:4) ไดกลาวถงึความจาํเปน   
ที่ตองรูกฎหมายไวดังนี ้
  1. ไดรูจักระวังตนไมพลาดพลั้งกระทําความผิด อันเนื่องมาจากไมรูกฎหมาย เพราะ   
ถาทําผิดก็ตองรับผิดตามกฎหมาย 
  2.  ปองกันมใิหผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกโกงโดยความไมรูกฎหมาย 
  3. เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพตางๆนั้น ถาหาก        
ผูประกอบอาชีพมีความรูในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของตนดวยแลวยอม
ปองกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดจากความไมรูกฎหมาย 
  4. เปนประโยชนในทางการเมือง เมื่อประชาชนรู สิทธิ หนาที่และปฏิบัติหนาที่ของตน
ครบถวน 
  5. กฎหมายเปนบรรทัดฐาน (Norms)  ของสังคม 

 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
  จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม   การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐานที่    ส 2.1 : การปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปน พลเมืองดี ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย ดํารงชีวิตชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข พบวาไดกําหนดสาระการ
เรียนรู เร่ือง กฎหมาย ไวในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โดยกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังวา นักเรียน
เขาใจและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนประเทศ ซึ่งกฎหมายที่
ควรเรียนรู     มีอยูจํานวนมาก แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถูกกําหนดดวยเวลาตาม
โครงสรางของหลักสูตร จึงจําเปนที่ตองเลือกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนและสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน เปนกฎหมายที่
ประชาชนควรรูและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนตอง
เกี่ยวของกับกฏหมาย  อยูทุกขณะทั้งที่รูตัวและไมรูตัว   และการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
สวนใหญพบวา กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
ครอบครัว  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  กฎหมาย
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เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ   เปนกฎหมายที่สําคัญที่ควรรูอยางมากและมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน นอกจากนี้เพื่อให    การเรียนรูมีความสอดคลองกับทองถิ่น จึงไดนํา  กฎหมายแรงงาน     
มาเพิ่มเติมเพื่อนักเรียนจะไดนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากทองถิ่นเปน
เขตอุตสาหกรรม หรือ "ดงโรงงาน" ผูวิจัยจึงไดนํากฎหมาย  ดังกลาวมาใชในการพัฒนาชุด        
การเรียนรู เ ร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
   บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรที่แสดงถึงความเปนคนไทย ใชประโยชนในการ      
ติดตอราชการและธุรกิจตางๆ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ .ศ.2526 และ
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542ไดกําหนดหลักเกณฑตางๆเกี่ยวกับ
บัตรประจําตัวประชาชนไวดังนี้  (สุคนธ สินธพานนท 2544 : 8 -15)  
  1.หลักเกณฑของผูที่จะตองมีบัตรประจําตัวประชาชน  ผูที่จะตองมีบัตรประจําตัว  
ประชาชนจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
และมีชื่อในทะเบียนบาน  โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน  พ.ศ.2526  และพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่  2) พ.ศ.2542  เวนแต
ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งมีบัตร      
ตามกฎหมายอื่นก็ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทน 
  2. ชนิดของบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนมี  2  ชนิด คือ 
        2.1 บัตรที่ไมออกดวยระบบคอมพิวเตอรมีสีขาว ลายพื้นสีฟา 
                      2.2 บัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรการออกบัตรชนิดนี้จะดําเนินการในทองที่ใด   
ใหเปนไปตามประกาศทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด สวนบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร  
ที่เจาพนักงานออกบัตรไดออกใหแลวนั้นยังคงใชไดตลอดไปจนกวาบัตรจะหมดอาย ุ
 3. วิธีการขอมีบัตร  ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนผูขอตองยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต 
 3.1 วันที่มีอายุครบสิบหาปบริบูรณ 
 3.2 วันที่ไดสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
หรือวันที่ศาลมีคําพพิากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย  
 3.3 วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร 
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  3.4 วันทีพ่นสภาพจากการไดรับการยกเวน 
   4.  การดําเนินการขอมีบัตรใหมหรือการขอเปลี่ยนบัตรใหม บัตรประจําตัวประชาชน   
มีอายุใชไดหกปนับแตวันที่ออกบัตร เมื่อบัตรหมดอายุ ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมโดยยืน่คําขอ       
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสบิวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอาย ุ    
   การเปลี่ยนบัตรใหม ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมแลวแตกรณี โดยยื่นคําขอตอพนักงาน    
เจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 
      4.1 วันที่บัตรหายหรือถูกทาํลาย 
   4.2 วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ 

4.3 วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือช่ือตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน                    
ในกรณีที่ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลีย่นบัตรก็ได 

  5. ความผิดและโทษของผูฝาฝน   
  5.1  ผูใดไมขอมีบัตรภายในเวลาทีก่ําหนดไว ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท 
  5.2  ผูใดที่บัตรหมดอาย ุบัตรหาย บัตรถูกทําลาย เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกลุ ไมยื่น    
ขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบตัรภายในหกสิบวัน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
  5.3  ผูเสียสัญชาติไทยไมสงมอบบัตรคืนแกพนกังานเจาหนาที่ภายในสามสิบวนั      
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึง่ปถงึหาป หรือปรับต้ังแตสองหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาํ
ทั้งปรับ 
  5.4  ผูไมมีสัญชาติไทยผูใดยืน่คําขอมีบัตรโดยแจงขอความ หรือแสดงหลักฐาน    
เปนเท็จตอพนกังานเจาหนาที่วาตนเปนผูมีสัญชาติไทย หรือใชบัตรซึ่งตนหมดสทิธิใช                  
เมื่อเสียสัญชาติไทยแลวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึง่ปถึงสิบปและปรับต้ังแตสองหมื่นบาท    
ถึงสองแสนบาท 
  5.5  ผูใดปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจาํคุกตัง้แตหนึง่ป
ถึง  สิบปหรือปรับตังแตสองหมื่นบาทถงึสองแสนบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
  5.6  ผูใดเอาบตัรของผูอ่ืนไปหรือยึดบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ืนเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดือนและปรับไมเกิน
หนึง่หมื่นบาท 
  5.7  ผูใดไมแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชนของตน    
เมื่อเจาพนกังานตรวจบัตรขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
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กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
 ครอบครัวเปนสถาบันทางสงัคมที่เล็กที่สุด  ความสัมพนัธเกี่ยวของของบุคคลตั้งแต   
สองคนขึ้นไปที่เร่ิมตนความเปนสถาบันครอบครัวยอมเปนไปตามกฎหมาย  สุคนธ สินธพานนท(
2544 : 23-28) ไดอธิบายเกีย่วกับกฎหมายแพงลกัษณะครอบครัวไวดังนี ้
 การหมัน้   
 การหมั้น  หมายถึง  การที่ชายหญิงทําสัญญาวาจะทําการสมรสกัน เมื่อเกิดการหมั้น
ข้ึนแลวถาฝายหนึ่งผิดสัญญาคือไมยอมทําการสมรส อีกฝายหนึ่งเรียกคาทดแทนได แตจะฟอง
ศาลเพื่อใหศาลบังคับใหอีกฝายหนึ่งทําการสมรสไมได 
 1. เงื่อนไขของการหมัน้  
 1.1  อายุของคูหมั้น เกณฑการหมัน้ คือ ชายและหญิงตองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ  

 1.2  ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลตอไปนี้ 
              1.2.1  บิดามารดา ในกรณีที่มทีั้งบิดามารดา  
                              1.2.2  บิดาหรือมารดาในกรณทีี่บิดาหรือมารดาตาย หรือถูกถอนอํานาจ     
ปกครองหรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความยนิยอมหรือโดยพฤติการณซึง่ผูเยาวไมอาจ  
ขอความยนิยอมจากบิดาหรือมารดาได 
   1.2.3  ผูรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
    1.2.4  ผูปกครอง ในกรณทีี่ไมมีบุคคลซึง่อาจใหความยินยอมตาม ขอ 1.2.1,1.2.2
และ1.2.3 หรือมีบุคคลดังกลาวถกูถอนอํานาจ 
  2.  ของหมัน้และสินสอด 
     ของหมั้น  คือทรัพยสินที่ฝายชายใหไวแกฝายหญิง เพื่อเปนหลักฐานการหมั้นและ
เปนประกันวาจะทําการสมรสกับหญิง การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบ หรือโอน
ทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิง เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิง 
      สินสอด คือ ทรัพยสินซึง่ฝายชายใหแกบดิามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือ            
ผูปกครองฝายหญิงแลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการทีห่ญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุ
สําคัญอันเกิดแกหญิงหรือโดยพฤติการณซึ่งฝายหญงิตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือ      
ไมอาจสมรสกบัหญิงนั้นฝายชายเรียกสินสอดคืนได 
 3.  ผลของการหมั้น  เมื่อมีการหมัน้แลว ถาฝายใดผิดสญัญาหมัน้ อีกฝายหนึง่มีสิทธิ 
เรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมัน้ ใหคืนของหมั้นแกฝายชาย
ดวย 
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  4. การเลิกสญัญาหมัน้ การเลิกสัญญาหมัน้ดวยความยนิยอมของทัง้สองฝายยอม  
ทําไดโดยไมตองทาํเปนหนังสือมีพยานลงลายมือช่ือ เมือ่เลิกสัญญาแลวก็กลับคืนสูฐานะเดิม ฝาย
หญิงตองคนืของหมัน้ และถามีสินสอดก็ตองคืนใหแกฝายชายดวย  การเลิกสัญญาหมั้นดวยเหตทุี่       
คูหมั้นตาย คูหมั้นอีกฝายหนึง่จะเรียกเอาคาทดแทนกนัไมได สําหรับของหมั้นหรือสินสอดนัน้      
ไมวาชายหรือหญิงตาย ฝายหญิงไมตองคืนใหแกฝายชาย 
  การสมรส   
  การสมรส  หมายถึง  การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูกินกันฉันสามีภริยากัน 
โดยไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก และถาจะใหถูกตองตามกฎหมายคูสมรสจะตอง           
จดทะเบียนสมรสกับเจาพนักงานซึ่งเปนนายทะเบียน ไดแก นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต 
  1. หลักเกณฑการสมรส  การสมรสจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ  5  ประการ คือ 
  1.1 ในการสมรสนั้น คูสมรสฝายหนึง่จะตองเปนชายและอีกฝายหนึง่จะตองเปน
หญิง บุคคลเพศเดียวกนัจะสมรสกันไมได 
  1.2  การสมรสจะตองเปนการกระทาํโดยสมัครใจของชายและหญงิ หากชายหญิง
ไมยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ 
  1.3  การกนิอยูดวยกนัฉนัสามีภริยาจะตองเปนระยะเวลาชั่วชวีิต 
  1.4  การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว คูสมรสจะสมรสใหมไมไดตราบเทาที่
ยังไมหยาขาดจากคูสมรสเดิม 
  2. เงื่อนไขแหงการสมรส 
     2.1 ชายและหญิงจะตองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ มีขอยกเวนวาศาลอาจอนุญาต   
ใหทาํการสมรสกอนไดหากมีเหตุอันควร 
  2.2  ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวกิลจริต หรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ 
  2.3  ชายหรือหญิงมิไดเปนญาติที่สืบสายโลหิตกนัโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดีหรือ
เปนพีน่องรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา 
  2.4  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไมได 
 2.5  ชายหรือหญิงจะทาํการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
 2.6  ชายหญงิยอมเปนสามภีริยากัน   
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   2.7  หญิงทีเ่คยสมรสแลวแตสามีตาย หรือหยาขาดจากสามีเดิมจะสมรสใหมได      
ตอเมื่อเวลาไมนอยกวาสามรอยสิบวันไดลวงพนไปกอน  มีขอยกเวนวาหญิงคลอดบตุรระหวางนัน้ 
หรือสมรสกับคูสมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทยวาหญิงมิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งศาลใหสมรสได 
 2.8  ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความยนิยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตร  
บุญธรรมหรือผูปกครองซึ่งมหีลักเกณฑเดีย่วกนักับการหมั้นของผูเยาว 

 2.9  การสมรสนั้นจะตองมีการจดทะเบียน 
   การสิ้นสุดแหงการสมรส 
  เมื่อมีการสมรสถูกตองตามกฎหมายแลว การสมรสนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยเหตุ       
ดังตอไปนี้ (สํานักงานอัยการสูงสุด 2544: 124-127) 
  1.  ความตาย 
            2.  ศาลพิพากษาใหเพิกถอน 

3.   การหยา  
การสิ้นสุดแหงการสมรสดวยเหตุดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. การสิ้นสุดการสมรสโดยการตาย   เมื่อคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดตาย การสมรสนั้น
ยอมส้ินสุด 
  2. การสมรสทีส้ิ่นสุดลง เพราะศาลพิพากษาใหเพิกถอน ไดแก การสมรสในกรณี     
ดังตอไปนี้ 
  2.1  การสมรสที่ชายและหญิงอายุไมครบ 18  ปบริบูรณ 
  2.2  การสมรสโดยการสําคัญผิดในตัวคูสมรส 

  2.3  การสมรสโดยถูกกลฉอฉล 
  2.4  การสมรสโดยถูกขมขู 
  2.5  การสมรสของผูเยาวที่ไมไดรับความยินยอมจากบิดามารดา 
  3. การสมรสสิน้สุดโดยการหยา  การหยาซึง่จะทําใหการสมรสสิ้นสุดลง ไดแก       
การหยาในกรณีตอไปนี้ 

  3.1 การหยาโดยความยินยอม คือกรณีที่ทั้งคูตกลงที่จะหยากันไปเอง กฎหมาย
บังคับวาการหยาโดยความยินยอมจะตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน
และถาการหยานั้นมีการจดทะเบียนสมรส การหยาตองไปจดทะเบียนหยาตอหนานายทะเบียน 
โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานใบสําคัญการสมรสไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย   
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  3.2  การหยาโดยคําพพิากษาของศาล กรณีคูสมรสฝายหนึง่ประสงคจะหยา        
แตอีกฝายไมตองการหยาจงึมีการฟองหยาขึ้น เหตุทีฟ่องหยาได 
   3.2.1 สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนเปนภรรยา หรือภริยามีชู      
อีกฝายหนึ่งก็ฟองหยาได 

                3.2.2 สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไมวาความประพฤติเชนนั้นเปนความผิด
อาญาหรือไม ถาความประพฤติเชนนั้นเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความอับอายขายหนา      
อยางรายแรง  ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติชั่ว
อยูตอไป หรือ ไดรับความเสียหาย เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยู    
รวมกันฉันทสามีภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
                      3.2.3   สามหีรือภรรยาทํารายรางกายหรอืทรมานรางกายหรือจิตใจ          
หมิ่นประมาทหรือเหยยีดหยามอีกฝายหนึง่หรือบุพการีอีกฝายหนึง่ แตตองเปนการรายแรงดวย  
อีกฝายหนึง่จะฟองหยาได 
                               3.2.4 สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเกินกวา 1 ป อีกฝายหนึ่ง       
ฟองหยาได 
  3.2.5..สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดจําคุกเกิน    
หนึ่งป ในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําผิด หรือยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ           
ในการกระทําผิดนั้นดวยและการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึงไดรับความ    
เสียหาย หรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
  3.2.6   สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมฉนัทสามี
ภริยาไดโดยปกติสุขตลอดเกิน 3 ป หรือแยกกันอยูตามคาํสั่งศาลเปนเวลาเกนิ 3 ป  อีกฝายหนึง่
ฟองหยาได 
                               3.2.7   สามหีรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนา
หรือ   ถิน่ที่อยูเปนเวลาเกนิ 3 ป โดยไมทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร  อีกฝายหนึง่ฟองหยาได 
                               3.2.8 สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตาม     
สมควรหรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยาอยางรายแรง 
                               3.2.9  สามีหรือภริยาเปนบาตลอดมาเกิน 3 ป และความเปนบานั้นยากที่จะ
หายได และความเปนบานั้นตองถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภรรยาไมไดอีกตอไป 
  3.2.10 สามีหรือภริยาทําผิดทัณฑบนที่ทําไวเปนหนังสือในเรื่องความ
ประพฤติอีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
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  3.2.11   สามีหรือภริยาเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งได 
                             3.2.12  สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามหีรือภริยานัน้ไมอาจ        
รวมประเวณีไดตลอดกาล คูสมรสอีกฝายหนึง่ฟองหยาได 
  ขอยกเวนในเหตุฟองหยา 
  สํานักงานอัยการสูงสุด (2544 :126-127) ไดกลาวถึงขอยกเวนในเหตุการฟองหยาไว
ดังนี ้
                 1.  เหตุฟองหยาในกรณีที่สามีอุปการะเลีย้งดูหรือยกยองหญงิอื่นเปนภริยาหรือภริยา  
มีชูและเหตฟุองหยาในกรณีที่สามหีรือภริยาประพฤติชั่ว ถาภริยาหรือสามีไดยินยอมหรือรูเหน็   
เปนใจใหอีกฝายกระทําการดังกลาว ฝายที่ยนิยอมหรือรูเห็นเปนใจนัน้จะถือเอามาเปนเหตุ      
ฟองหยาไมได 
  2. สิทธิฟองหยายอมหมดไปในเมื่อฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทําการใด อันแสดงให
เห็นวาไดใหการกระทําของอีกฝาย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดสิทธิฟองหยานั้นแลว 
  3.  สิทธิในการฟองหยาในกรณีที่สามหีรือภริยามีสภาพแหงกายทําใหอีกฝายหนึง่         
ไมสามารถรวมเพศไดตลอดกาล ถาเกิดจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ฝายที่กระทําการนัน้จะ
ถือเอาเปนเหตุฟองหยาไมได 
 
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 เปนกฎหมายสําคัญที่กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติการแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบาน              สุ
คน สินธพานนท (2544 : 39-45) ไดอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร ไวดังนี้ 
  คนเกิด 
  1. การแจงเกดิ 
      1.1  คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง        
แหงทองที่ที่คนเกิดในบานภายในสิบหาวนันับแตวนัเกดิ 
 1.2  คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มี
คนเกิดนอกบาน  หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด  ในกรณจีาํเปนไมอาจ
แจงไดตามกําหนดใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบหาวันนับต้ังแตวันเกิด 
         1.3   ผูที่พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้งใหนาํเด็กนั้นไปสงและ
แจงตอพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองทีท่ีพ่บเด็กนั้น 
โดยเร็ว 
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   2. สถานที่แจงเกิด 
  2.1  ในเขตเทศบาล ใหแจงเกิดที่สํานักทะเบียนทองถิน่ซึง่ตั้งอยู ณ สํานักงาน       
เทศบาล 
  2.2  นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานกังานทะเบียนตําบล ซึ่งไดแก บานของกาํนนั      
ผูใหญบาน (บางหมูบาน) หรือขาราชการอื่นที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งใหเปนายทะเบียนตาํบล
(บางแหง) 
  2.3  ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนทองถิ่น  ซึง่ตั้งอยู  ณ       
สํานักงานเขต การแจงเกิดในกรณีคนเกิดในบาน เปนหนาที่ของเจาบาน แตจะมอบใหผูใดไปแจง
แทนก็ได 
  การไปแจงเกดิกรณีคนเกิดในบาน ผูแจงตองสําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานไปดวย
ทุกครั้งเมื่อนายทะเบยีนรับแจงการเกิดแลว จะมอบสูติบตัรใหแกผูแจงเปนหลกัฐาน 
  คนตาย 
   1.  การแจงตาย  เมื่อมีคนตายใหแจงดังตอไปนี้ 
     1.1  คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตาย
ภายในเวลา  24  ชั่วโมง  นับแตเวลาตาย ในกรณีที่ไมมีเจาบานใหผูพบศพแจงการตายภายใน
เวลา  24  ชั่วโมงนับแตเวลาตาย 
  1.2..คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียน       
ผูรับแจงแหงทองที่ที่ตายหรือพบศพแลวตอกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายในเวลา          
24   ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ หรือจะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 
  2.  สถานที่แจงตาย 
   2.1  ในเขตเทศบาล ใหแจงสาํนักทะเบียนทองถิ่นซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาล 
  2.2 นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนตําบล ซึ่งไดแก บานของกํานัน       
ผูใหญบาน (บางหมูบาน) หรือขาราชการอื่นที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งใหเปนายทะเบียนตําบล
(บางแหง) 
   2.3  ในกรุงเทพมหานครใหแจงที่สํานักงานทะเบียนทองถิ่นซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงาน
เขต 

  การแจงตายหรือกรณีคนตายในบาน เปนหนาที่ของเจาบาน แตจะมอบใหผูอ่ืนที่อยู   
ในบานเดียวกันไปดําเนินการแทน ไมตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ถาจะมอบใหบุคคลอื่นที่ไมได
อยูในบานเดียวกันไปดําเนินการแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
47

  การแจงการตายกรณีคนตายในบาน และผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานดวย เมื่อไปแจง
ตองนําสําเนาทะเบียนบานไปดวย และเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการตายจะมอบมรณบัตรใหแก  
ผูแจงเปนหลักฐาน 

  การยายที่อยู 
  การยายที่อยูจะตองมีการแจงการยายออกจากทะเบียนบานเดิม แลวจะตองแจงยาย

เขาในทะเบียนบานใหมซึ่งผูนั้นยายไปอยู การแจงยายที่อยูใหดําเนนิการตอไปนี ้
  1. การยายออก เมื่อมีบุคคลใดยายที่อยูออกจากบานใดกฎหมายกําหนดใหเปน    

หนาที่ของเจาบานหรือผูแทนที่จะตองแจงยายที่อยูดังกลาวตอนายทะเบียนผูมีหนาที่รับแจง    
ภายในเวลาไมเกิน  15  วัน นับแตวันยายออก ถาเจาบานไมแจงภายในกําหนดเวลามีความผิด      
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

  2.  การยายเขา  เมื่อบุคคลใดยายที่อยูเขามาอยูในบานใดบานหนึ่ง กฎหมาย
กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาบานที่จะตองแจงการยายเขาที่อยูดังกลาวภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันยายเขา ถาเจาบานไมแจงในเวลาที่กําหนด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 การแจงยายผูใดเขามาอยูในบาน เจาบานจะตองนําหลักฐานการยายออกของผูนั้น     
ไปแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวย 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 

  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกกําหนดหนาที่ของผูขับข่ียานพาหนะในถนนซึ่ง    
ผูขับขี่ยานพาหนะทุกคนตองรูและปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรอยางเครง  
ครัดและผู เดินเทาก็ตองปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทาวัตถุประสงค สําคัญของ                
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  คือ ตองการควบคุมการใชรถใชถนนใหเปนระเบียบ
เรียบรอย และเพื่อรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะในปจจุบันการคมนาคมมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้นยวดยานพาหนะมีจํานวนมากขึ้น ทําใหการจราจรหนาแนนดังนั้นการปฏิบัติตาม       
กฎจราจรของผูใชถนนจึงเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะชวยลดปญหาจราจร  สุคนธ สินธพานนท 
(2544 : 51-61)     ไดอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบกไวดังนี้ 
  สัญญาณจราจร  หมายความวา สัญญาณใดๆไมวาจะแสดงดวยธง  ไฟ  ไฟฟา มือ 
แขน เสียวนกหวีดหรือดวยวิธีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทาหรือคนจูง ข่ี หรือไลตอนสัตว
ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 

  เครื่องหมายจราจร  หมายความวา  เครื่องหมายใดๆที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฎ    
ในทางสําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทาหรือคนที่จูง ข่ี หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
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  1.  ผูขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฎขางหนา       
ในกรณีตอไปนี้  
  1.1 สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน  ใหผูขับข่ีเตรียมหยุดเสนหลังเสนใหหยุด 
เพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฎตอไปดังกลาวในขอ 1.2 เวนแตผูขับข่ีไดเลยเสนหยุด
ไปแลวใหเลยไปได 
 1.2   สัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสแีดงที่มีคําวา “หยุด”          
ใหผูขับข่ีหยุดรถ 

 1.3   สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวทีม่ีคําวา “ไป”         
ใหผูขับข่ีขับรถตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรที่กาํหนดไวเปนอยางอืน่ 
 1.4 สัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพรอมลูกศรสีเขียวใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป         
ใหผูขับขี่เลี้ยวรถหรือขับตรงไปตามลูกทิศทางที่ลูกศรชี้ 
  1.5  สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมแยกทางใด และ
เปดทางใดใหผูขับขี่ที่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหหยุด เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนที่กีด
ขวางทางจราจรแลว จึงใหขับรถตอไปดวยความระมัดระวัง 
  1.6 สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใด ใหผูขับข่ี          
ลดความเร็วของรถลง และผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง 
  2. ขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรทีพ่นักงานเจาหนาที่แสดงใหปรากฎขางหนา    
ในกรณีตอไปนี ้
  2.1 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ี   
ซึ่งขับรถมาทางดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขางที่
เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขางหนา ใหผูขับข่ีซึ่งหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได 
  2.2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับ
ไหลและตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาทีตองหยุดรถ   
แตถาพนักงานเจาหนที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น แลวโบกผานศีรษะไปขางดานหลัง ใหผูขับข่ีซึ่งหยุด
รถอยูนั้นขับผานไปได 
  2.3 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองออกไปเสมอระดับไหล    
และตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ 
  2.4 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบน
และตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ  แตถาพนกังาน  
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เจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นโบกไปดานหลัง  ใหผูขับข่ีซึ่งหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงาน
เจาหนาที่ขับรถผานไปได 
  2.5 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบน
และตั้งฝามือ สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานหนาและ
ดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ 
  3. ผูขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนกังานเจาหนาที่ไดแสดงดวยเสียง
สัญญาณนกหวีดดังในกรณตีอไปนี้ 
  3.1  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับข่ีหยุดรถ
ทันที 
   3.2  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกันใหผูขับข่ี
ขับรถผานไปได 
 
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
  ในปจจุบันปญหายาเสพติดนับวาเปนปญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศ        
โดยเฉพาะการแพรระบาดเขาสูกลุมเยาวชน  ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น     
รัฐบาลจึงมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางเด็ดขาดในปจจุบันเพื่อลดปญหาดังกลาว       
หนวยงานตาง  ๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ตางใหความรวมมือในการแกปญหาดวยการจัด               
กิจกรรมการณรงคตอตานยาเสพติดในรูปแบบตาง ๆ การใหความรูก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวย
ลดปญหายาเสพติด เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ ซึ่ง สุคนธ สินธพานนท(2544 : 73-79) ไดอธิบาย     
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษ ไวดังนี้ 
   ความหมายของยาเสพติดใหโทษ หมายถึง  สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขา
สูรางกายไมวาโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มี
ความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรม 
  1.  ประเภทของยาเสพติดใหโทษ 
        ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แบงยาเสพติดใหโทษเปน              
5  ประเภท คือ  

       1.1  ประเภทที่1เปนยาเสพติดใหโทษชนดิรายแรง เชน เฮโรอีน ยาบา                
(แอมเฟตามนี) ฯลฯ  
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 1.2  ประเภทที่  2  เปนยาเสพติดใหโทษทั่วไป  เชน มอรฟน  ฝนยา โคคาอีน          
โคเคอีน  

 1.3  ประเภทที่ 3 เปนยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตําหรับยา และมียาเสพติด
ใหโทษ  ประเภทที่ 2  ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก 
ยาเม็ดตกเบ็ด ซึ่งมีทิงเจอรฝนการะบูนชนิดเขมขนเปนสวนผสม 

 1.4  ประเภทที่  4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 หรือ
ประเภทที่  2  เชน อาเซติคแอนไฮไดรด อาเซติลคลอไรด 

 1.5  ประเภทที่  5  ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภทที่  1 ถึงประเภท 4 
เชน กัญชา พืชกระทอม 
  2.  ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดใหโทษ  แบงออกอยางกวางๆ ไดเปน  5  ฐาน 
 2.1  ฐานผลิต นาํเขา  สงออก  ซึง่ยาเสพตดิใหโทษ 
  2.2  ฐานจําหนาย หรือมีไวในความครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
  2.3  ฐานมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 2.4  ฐานเสพยาเสพติดใหโทษ 
  2.5  ฐานโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ                                                                          
 
กฎหมายคุมครองแรงงาน 
    กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายพิเศษที่กําหนดใหความคุมครองแกลูกจาง
เพิ่มข้ึนไปจากความคุมครองทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจางแรงงาน 
กฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชในปจจุบัน คือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541          
(อางถึงใน กฤษณ  อุทัยรัตน 2542 :ภาคผนวก 61-102)  ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้  
  การใชแรงงานทั่วไป (หมวด 2  มาตรา  23-37)  
  1.  เวลาในการทํางาน   เวลาทาํงานปกติ หมายถงึ  เวลาทาํงานตามปกติในวนั
ทํางาน โดยไมรวมเวลาทาํงานในวันหยุดและไมหมายความรวมถึงการทํางานลวงเวลา 
       เวลาทาํงานปกติกาํหนดตามประเภทของงาน นายจางตองประกาศเวลาทํางาน
ปกติใหลูกจางทราบ โดยกาํหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิน้สุดของการทาํงานแตละวนัของลูกจางได      
ไมเกินเวลาทํางานของประเภทงาน ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง  
       1.1 งานอุตสาหกรรม วนัหนึง่ตองไมเกนิ 8  ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทาํงานทั้งสิน้
แลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  48  ชั่วโมง  
    1.2  งานขนสง วนัหนึง่ไมเกนิวนัละ  8  ชั่วโมง  
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    1.3  งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง มเีวลาทํางาน
ปกติวันหนึ่งตองไมเกนิ  7  ชั่วโมง แตรวมเวลาทํางานทัง้สิ้นแลวสัปดาหหนึง่ไมเกนิ  42  ชั่วโมง 
                งานที่เปนอนัตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ตามประกาศ
กระทรวง   แรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับที่  2  (พ.ศ.2541)  ไดแก งานที่ตองทําใตน้ํา ในถ้าํ 
ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ  งานที่เกีย่วกับกัมมนัตภาพรังสี  
        1.3.1  งานเชื่อมโลหะ 
            1.3.2  งานขนสงวัตถอัุนตราย 
            1.3.3  งานผลิตสารเคมีอันตราย 
      1.4  งานที่ตองทาํดวยเครือ่งมือหรือเครือ่งจักรซึ่งทําใหไกรับความสัน่สะเทือนอนั
อาจเปนอนัตราย 
      1.5  งานที่ตองทาํเกี่ยวกับความรอนหรือความเย็นจัดอนัอาจเปนอนัตราย 
             2..เวลาพักผอนในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวาง       
การทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวา 1 ชั่วโมงได แตเมื่อรวมกัน
แลววันหนึ่งตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพัก
ระหวางการทํางานเปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได  
เวลาระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาที่พักรวมกันแลวในวันหนึ่งเกิน     
2 ชั่วโมง ใหนับเวลาที่ที่เกินสองชั่วโมงเปนเวลาทํางานปกติ ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจาก
เวลาทํางานปกติไมนอยกวา 2  ชั่วโมง นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา  20  นาที 
กอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา 
  3. วันหยุด 
      วนัหยุดประจําสัปดาห ใหนายจางจัดใหลูกจางมวีันหยุดประจําสปัดาห สัปดาห
หนึง่ไมนอยกวา  1  วัน โดยวนัหยุดประจําสัปดาหตองมรีะยะหางกันไมเกิน  6 วัน นายจางและ 
ลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวนัใดก็ได 
   ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 
สโมสร สมาคม สถานพยาบาล สถานบริการการทองเที่ยว งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานขนสง 
และงานที่มีสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียงาน นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหละเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลา 4  
สัปดาหติดตอกัน 
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  วันหยุดตามประเพณี ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจาง
ทราบเปนการลวงหนาหนึ่งปไมนอยกวา 30 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป        
วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น  ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใด
ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีใน            
วันทํางานถัดไป  กรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฏกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด   
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 
  วันหยุดพักผอนประจําป  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา  6  วันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาว
ใหลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน  ปตอมานายจางอาจกําหนด
วันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทํางานก็ได 
  นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําป    ที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได  ลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจาง
อาจกําหนด   วันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสัดสวนก็ได 
 4. วนัลา  
   4.1  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป
นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของ      
ทางราชการ  ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองแพทยได  ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ 
          วันที่ลูกจางไมสามารถมาทาํงานไดเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานและวันลาเพื่อคลอดบุตร มิใหถือเปนวนัลาปวย 
     4.2  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมนัไดและมีสิทธิลาเนื่องจากทาํหมนัตาม
ระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 
     4.3  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับงาน 
     4.4  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ         
เพื่อฝกวชิาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรัง่พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 4.5  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรอืพัฒนาความรูความสามารถตาม      
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
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 การใชแรงงานหญิง (หมวด  2  มาตรา 38-43) 
  1. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึง่เปนหญงิทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
  1.1 งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ      
ปลองภูเขาไฟ เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือรางกายของลูกจางนั้น 

 1.2  งานตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
    1.3  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
       1.4  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  2. หามมิใหจางลูกจางซึง่เปนหญงิมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกาถงึ
เวลา  06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทาํงานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
    2.1  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
     2.2  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
         2.3   งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน  15  กิโลกรัม 
        2.4  งานที่ทําในเรือ 
   2.5  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และ      
ความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดชั่วโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร 
และใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
  3.  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน 
  4..ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง
วาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิม
เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแก       
ลูกจางนั้น 
  5. หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
  การใชแรงงานเด็ก (หมวด 4  มาตรา  44-52)  
  1.  หามมิใหนายจางจางเดก็อายุต่ํากวา  15  ป เปนลูกจาง 
                 2.  ในกรณีที่มกีารจางเด็กอายุต่ํากวา 18  ป เปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังนี ้
   2.1 แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวัน    
นับแตวันที่เด็กเขาทํางาน 
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   2.2 จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว              
ณ  สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจไดในเวลาทําการ 
    2.3 แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน   
เจ็ดวันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน 
 3. ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวา  1 ชั่วโมงติดตอกัน
หลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน  4  ชั่วโมง  แตใน 4 ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมี  
เวลาพักตามที่นายจางกําหนด 
  4..หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานในระหวางเวลา  
22.00 นาฬิกา ถึง  06.00 นาฬิกา  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมาย  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ปและเปนผูแสดงภาพยนต ละคร
หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาว ทั้งนี้ใหนายจางจัดใหลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร 
  5..หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานลวงเวลาหรือ
ทํางานในวันหยุด 
  6.  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึง่เปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ป ทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
 6.1  งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 
   6.2  งานปมโลหะ 
   6.3  งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสีย แสงทีม่ีระดับ       
แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
   6.4   งานเกีย่วกับสารเคม ีที่เปนอนัตรายตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
   6.5  งานจุลชีวันเปนพษิซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 6.6  งานเกี่ยวกับวัตถุมพีิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการ
น้ํามนัเชื้อเพลิงตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 6.7  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจัน่ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 6.8  งานใชเลือ่ยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
  6.9  งานที่ตองทาํใตดิน ใตน้ํา ในถ้าํ อุโมงค หรือในปลองภูเขา 
  6.10  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
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 6.11   งานทาํความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจกัรหรือเร่ือง
ยนตกาํลังทํางาน 
   6.12   งานที่ตองนัง่บนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
     6.13   งานอื่นตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 7. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึง่เปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ป ทํางานในสถานที่ 
ดังตอไปนี้ 
 7.1 โรงฆาสัตว 

 7.2 สถานที่เลนการพนนั 
 7.3 สถานเตนรํา รําวง หรือรองเงง็ 

    7.4  สถานที่มอีาหาร สุรา น้าํชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจาํหนายและบริการ โดยม ี   
ผูบําเรอสําหรบัปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมทีี่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
   7.5  สถานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 8. หามมิใหนายจางจายคาจางของลกูจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น หามมิให
นายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆจากฝายลกูจางซึ่งเปนเดก็ 
   ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปน
เด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆเปนการลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือ
กอนถึงงวดการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนด 
 9.เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปมีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝก
หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่
เกี่ยวของ ถามี และใหนายจางจายคาจาง ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน  30  วัน 
 คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยุด(หมวด  5 
มาตราที ่ 53-77) 
                1. ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจาง
กําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียม 
กัน ไมวาลกูจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 
 2.  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวนัทาํงานสาํหรบัวันหยุดดังตอไปนี้ 
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    2.1  วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึง่ไดรับคาจางรายวนั รายชั่วโมง หรือ
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
   2.2  วันหยุดตามประเพณี 
   2.3  วนัหยุดพกัผอนประจาํป 
 3.  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวนัลาปวย เทากับอัตราคาจางในวนัทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน 30 วันในกรณทีี่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมนัใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางในวนันัน้ดวย 
 4.  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวนัลาเพื่อรับราชการทหาร เทากับอัตรา      
คาจางในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึง่ตองไมเกิน  60  วัน 
 5..ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับ
คาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกิน 45  วัน 
 6.ในกรณีที่ ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหนายจาง       
จายคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจางไดรับในงวดการจาย      
คาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น 
 7..ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานใหนายจางจายคา
ลวงเวลาในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทํา
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได
สําหรับลูกจาง   ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
 8. ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทาํหรือไมนอยกวาสามเทาของคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงาน 
 9. เพื่อประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่นายจางกําหนดเวลา
ทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาเปน       
วันทํางาน 
 10. ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยุดและคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดงันี ้
   10.1  ในกรณีที่มีการคํานวณคาคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่ง     
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอื่น 
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  10.2  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก 1)  ใหจายตามกําหนดเวลาที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน 
  10.3 คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือน
หนึ่ง  ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 
 11.ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปน          
การชั่วคราว โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา    
รอยละ 15  ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่    
นายจางไมไดใหลูกจางทํางานใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนา
กอนวันเริ่มหยุดกิจการ 
 12.หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลา       
ในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ 
  12.1 ชําระภาษีไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว 
    12.2  ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
  12.3  ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มลัีกษณะเดียวกันกับ   
สหกรณออมทรัพยหรือหนีท้ี่เปนเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดยีว โดยไดรับความ
ยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 
  12.4 เปนเงินประกันหรือเงินชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
  12.5 เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 
 การพักงาน (หมวด 10 มาตราที่ 116-117) 
 ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจาง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด หามมิให
นายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางสอบดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือ    
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้นายจางจะตองมีคําสั่ง      
พักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน  7 วัน โดยตองแจง        
ใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 
 ในระหวางพักงาน ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
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ทั้งนี้อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ15 ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่ง    
พักงาน 
 เมื่อการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ปรากฎวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง    
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป พรอมดวย     
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 
 คาชดเชย  (หมวด 11 มาตราที่ 118-121) 
 1. ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้ 
  1.1 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120  วัน  แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวา      
คาจางอัตราสุดทาย   30  วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  30  วันสุดทายสําหรับลูกจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  1.2 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90  วันสุดทายสําหรับลูกจาง        
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  1.3  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  3  ป แตไมครบ 6 ปใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย  180  วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  180 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับ คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  1.4  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6  ป แตไมครบ  10 ป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย  240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  240 วันสุดทายสําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับ คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  1.5 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา      
สุดทาย  300 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  300 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ  
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
 2. นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
  2.1  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
  2.2  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
  2.3  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรุนแรง 
  2.4 ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจาง
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ไมจําเปนตองทําหนังสือตักเตือน โดยหนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ลูกจาง
ไดกระทํา 
  2.5 ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3  วันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  2.6 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ    
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

 
การสอนวิชาสังคมศกึษา 

 
แนวคิดและเปาหมายของการเรยีนการสอนวิชาสงัคมศึกษา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา แบงตามความนิยมไดเปน            
3  แนวทางใหญ  ๆ คือ สังคมศึกษา ที่เนนความเปนพลเมืองดี  สังคมศึกษาที่เนนความเปน
สังคมศาสตรและสังคมศึกษาที่เนนวิธีสอน ที่นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการ
เรียน    การสอน เชน วิธีการแบบสืบสวนสอบสวน และสื่อตางๆที่สรางดวยเทคนิคและวิธีการใหม 
ๆ    (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543 : 6) 
 เปาหมายของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีจุดเนนสําคัญที่การกําหนด       
หลักสูตรสังคมศึกษาใหเปนไปตามสมมติฐานและแนวคิด ซึ่งนักสังคมศึกษามีความเห็นพองกันวา 
สมมติฐานที่สําคัญทางสังคมศึกษาสําหรับสังคมไทยที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น       
พลเมืองทุกคนตองเผชิญกับปญหาทั้งสวนตนและสวนของสังคม ทั้งจะตองมีสวนรวมในการตดัสนิ
นโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นเปาหมายของการเรียนการสอนสังคมศึกษา จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อแกปญหาทั้งในสวนตัวและสังคม  และสามารถมีสวนรวม       
ในการตัดสินนโยบายของรัฐอยางมีเหตุผล  นักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับเปาหมายของ     
วิชาสังคมศึกษาไวดังนี้ (ประนอม  เดชชัย 2531 : 23-24 ,อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  2543 : 6-7) 
 1. มุงใหเกิดความคิด  การกําหนดเปาหมายของวิชาสังคมศึกษา มุงใหเกิดความคิด
เพราะความคิดเปนสื่อสําคัญที่จะชวยใหมนุษยสามารถสืบคนหาความรูดวยตนเองมาแกปญหา
ในชีวิตได 
 2. มุงใหเกิดความรู  เปาหมายของวิชาสังคมศึกษาในดานความรู ประการแรก มุงหวงั
ที่จะใหเกิดความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่จะดํารงชีวิต
อยูในสิ่งแวดลอมของสังคมไดอยางมีความสุข  เปาหมายประการที่สองมุงหวังใหเกิดความรูในขั้น
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ความคิดหลัก ไดแกขอสรุปตางๆซึ่งจะมีลักษณะเปนนามธรรมนอยกวามโนทัศนที่แสดงออกมา   
ในรูปของขอความหรือประโยค 
 3.  มุงใหเกิดเจตคติความรูสึกและคานิยม เปนเปาหมายสําคัญที่จะพัฒนาพฤติกรรม
ของมนุษย ทําใหมนุษยเขาใจและสามารถวิเคราะหคานิยมไดถูกตอง  
 4. มุงใหเกิดทักษะทางวิชาการและทางสังคม  เปาหมายของวิชาสังคมศึกษา         
จะหยุดยั้งเพียงแตคิด รู และรูสึกนั้นไมเพียงพอ  แตจะตองปฏิบัติออกมาใหปรากฎเปนผลดีตอ   
ตนเองและตอสังคม 
 
ยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543:42-46) ไดอธิบายเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาไวดังนี้ 
 ยุทธศาสตร  ( Strategy) หมายถึงรูปแบบวิธีการ และกลวิธีในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย  
 ยุทธศาสตรการเรียนรู(Learning Strategy) หมายถึงการวางแผนหรือการกําหนดวิธี
เรียน และการรูจักควบคุมตนเองของผูเรียน  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ       
ซึ่งจะชวยใหผูเรียน ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหมาย  
  ยุทธศาสตรการเรียนรูจําแนกเปน 2 ลักษณะใหญๆดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการเรียนรูภายนอก เปนยุทธศาตรที่เกีย่วของโดยตรงกบัส่ิงที่จะเรียน  
เปนวธิีการที่ผูเรียนจะนํามาใชกับเนื้อหาทีจ่ะเรียนประกอบดวย 
   1.1  ยุทธศาสตรการจํา ( Memory Strategies) เปนยุทธศาสตรที่จะชวยผูเรียน
ดานความจํา และการดึงขอมูลใหมมาใช 
   1.2  ยุทธศาสตรทางปญญา  (Cognitive  Strategies) เปนยุทธศาสตรที่จะชวย    
ผูเรียนในการทําความเขาใจและสรางความรูดวยวิธีการตางๆ 
  2.  ยุทธศาสตรการเรียนรูภายใน  เปนยทุธศาสตรที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนเปนยทุธศาสตรที่ไมไดนํามาใชในการเรียนรูโดยตรง แตนาํมาประยุกตใช ประกอบดวย 
   2.1 ยุทธศาสตรการเรียนรูอภิปญญา (Metacognitive Strategies) เปน            
ยุทธศาสตรที่ชวยให ผูเรียนสามารถควบคุมการใชความรูความคิดของตนเอง นั่นคือสามารถ
ประสานกระบวนการเรียนรู โดยใชองคประกอบตางๆ เชน การใสใจตอการเรียนรู  เพื่อใหการเรียน
เปนไปอยางไดผล 
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  2.2  ยุทธศาสตรดานจิตพิสัย  (Affective  Strategies) เปนยุทธศาสตรที่ชวยให      
ผูเรียนสามารถควบคุมอารมณ แรงจูงใจและสิ่งตางๆที่มีผลตอการเรียน 

 2.3  ยุทธศาสตรดานสังคม(Social  Strategies) เปนยุทธศาสตรที่ชวยใหผูเรียน  
ไดเรียนรูการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เพื่อชวยการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาหมายถึง  รูปแบบวิธีการ กระบวนการ
และกลวิธีการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาของครู ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียน    
เกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และสามารถนําประสบการณจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได     
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ2543 : 43) 
 
แนวทางการเลือกใชยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนตน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543:45) ไดกลาวถึงแนวทาง
การเลือกใชยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไววา          
การเลือกใชยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู ครูผูสอนจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติ
เนื้อหาวิชา   จุดประสงคการเรียนรู แตตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข 
     ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงคนั้น มีแนวทางและวิธีการ      
จัดการเรียนรู ที่หลากหลายมากมายหลายลักษณะ ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมเรียนรูใหเหมาะสม 
ซึ่งมีวิธีการเลือกโดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้  1) สนองจุดประสงคการเรียนรู  2) สอดคลองกับ
ความสนใจ/ความตองการและเหมาะสมกับวัยของผู เรียน 3) สอดคลองกับเนื้อหา                      
4) ความพรอมของครู 5) เหมาะสมกับส่ือและแหลงความรู 6) เลือกกิจกรรมที่หลากหลาย           
7)  เหมาะสมกับคาบเวลาที่กําหนด  ซึ่งสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543:44) ไดสรุปยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไวเปนแผนภูมิดังนี้ 
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แผนภูมิที่  2  ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูวิชาสงัคมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 

             บทบาทครู 
-  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร 
-  กําหนดเปาหมาย,วัตถุ 
   ประสงคการเรียนรู 
-  วางแผนออกแบบกิจกรรม 
-  เตรียมวัสดุ สื่อการเรียนการ 
   สอน 
-  ควบคุมดูแลกระบวนการ 
-  สังเกตกระบวนการเรียนรู  
   กระตุน  แนะนํา 
-  นําอภิปรายชวยผูเรียน 
   ประมวลสรุปความรู 
-  เสริมความรู 
-  สงเสริมการนําความรูไปใช 
-  ประเมินผล 

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร

กําหนดเปาหมาย จุดประสงคการเรียนรู

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รูปแบบ:ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และเรียนรู

อยางมีความสขุ 

-  การเรียนรูดวยวิธีการอาน 
-  การเรียนรูเพื่อสรางความรู 
-  การเรียนรูโดยใชผังมโนภาพ 
-  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
-  การเรียนรูแบบรวมมือ 
-  การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 
-  การเรียนรูโดยบทบาทสมมติ 
-  การเรียนรูโดยโครงงาน 
-  การเรียนรูนอกสถานที่ 
-  การเรียนรูโดยวิธีกรณีศึกษา 
-  การเรียนรูโดยกระบวนการสรางนิสัย 
-  การเรียนรูโดยเผชิญสถานการณ 
-  การเรียนรูโดย Story Line 
-  การเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
-  การเรียนรูทักษะกระบวนการ 9  ขั้น 
-  การเรียนรูโดยวิธีการทางประวัติ 
    ศาสตร 

    -  การเรียนรูจากหองสมุด 
-  การเรียนรูใชเทคนิคพยากรณอนาคต 

            บทบาทนักเรียน 
-  สรางความรูดวยตนเอง 

 แสวงหาขอมูล 
 ศึกษาทําความเขาใจ 
 คิดวิเคราะห 
 ตีความ 
 แปลความ 
 สรางความหมายแกตน 
 สังเคราะหขอมูล 
 สรุปขอความรู 

-  มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
-  มีปฏิสัมพันธตอกันและกัน และ  
   ไดเรียนรูจากกันและกัน 
-  เรียนรู “กระบวนการ” ควบคูไป 
   กับ   ผลงานขอความที่สรุปได 
-  นําความรูที่ไดไปใชในชีวิต 
   ประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การจัดกิจการเรียนรูกรรมการ

การประเมินผล             
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 ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูแตละลักษณะมีผูเสนอรูปแบบ วิธีการและแนวทางไว
มากมายเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ผูสอนจะตอง
เลือกยุทธศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งตองศึกษาทําความเขาใจในบทบาทผูสอนและ      
ผูเรียน 
 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและ     
ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหงชาติ  (2543:45-46) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้ 
 หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1. ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construct) ดังนี้ 
  1.1  แสวงหาขอมูล 
  1.2  ศึกษาทําความเขาใจ 

 1.3  คิดวิเคราะห 
  1.4  ตีความ 
 1.5  แปลความ 
 1.6  สรางความหมายแกตนเอง 
  1.7  สังเคราะหขอมูล 
 1.8  สรุปขอความรู 
 2.  ใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด (Participation) 
 3. ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน และไดเรียนรูจากกันและกัน ไดแลกเปลี่ยน    
ขอมูล ความรู ความคิด และประสบการณแกกันและกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได (Interaction) 
 4. ใหผูเรียนไดเรียน “กระบวนการ” ควบคูไปกับ “ผลงาน/ขอความรูที่สรุปได 
(Process  Product) 
 5.  ใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวติประจําวัน  (Application) 
 
แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
นั้นควรจัดใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
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ของตน พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรูที่ไดเรียน ผูเรียนตองไดเรียนสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนาธรรม ทั้งในสวนกวางและลึก (กรมวิชาการ  2545 ก :247-249) 
 หลักการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรมใหมี
ประสิทธิภาพนั้น  กรมวิชาการ  (2545 ก : 247-249) ไดใหหลักการไวดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย โดยเนนแนวคิดที่สําคัญ ๆ ที่ผูเรียนสามารถ   
นําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได เปนแนวคิด ความรูที่คงทน ยั่งยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิ่งที่เปน    
เนื้อหา ขอเท็จจริงที่มากมายกระจัดกระจาย  แตไมเปนแกนสาร ดวยการจัดกิจกรรมที่มี         
ความหมายตอผูเรียนและดวยการประเมินผล ที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน เพื่อแสดงให
เห็นวา เขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ โดยบูรณาการตั้งแตหลักสูตร หัวขอที่จะเรียน
เชื่อมโยงเหตุการณ พัฒนาการตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน   บูรณาการ
ความรู  ทักษะคานิยมและจริยธรรม ลงสูการปฏิบัติจริง ดวยการใชแหลงความรู สื่อและเทคโนโลยี
ตางๆ และสัมพันธกับวิชาตางๆ 
 3.  จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาการ คานิยม จริยธรรม จัดหัวขอ หนวยการเรียน   
ที่สะทอน คานิยม จริยธรรม ปทัสถานในสังคม การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต ชวยใหผูเรียน  
ใหไดคิดอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตางๆยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตาง
ไปจากตน และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 4. จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไว ทั้งใน  
สวนตนและการเปนสมาชิกกลุม ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะ จัดการกับการเรียนรูของตนเอง       
ใสใจและเคารพในความคิดของผูเรียน 
 5. จัดการเรียนการสอนที่ เนนการปฏิบัติ ใหผู เ รียนไดพัฒนาการคิดตัดสินใจ        
สรางสรรคความรูดวยตนเอง จัดการตัวเองได มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต 
เนนการจัดกิจกรรมที่เปนจริง เพื่อใหผูเรียนนําความรู ความสามารถไปใชในชีวิตจริง 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม    ตองมีความเชื่อ
วา ผูเรียนทุกคนเรียนรูได ถึงแมวาผูเรียนจะมีความแตกตางกันทางดานปจเจกบุคคลแตก็สามารถ
บรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จไดในระดับเดียวกันแตอาจจะตางกันในเรื่องระยะเวลา 
 การจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม
นั้น ผูสอนจะใชวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอื่น ๆ เพราะเหตุวาไมมี     
การสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว การสอนที่ดี คือ การสอนที่มีประสิทธิภาพและ 
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เหมาะสมกับสถานการณ การสอนที่ดีจะเหมาะสมกับบุคลิกภาพและสมรรถภาพของผูสอน 
 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู 
 ในกระบวนการเรียนรูของคนเราจะตองมีส่ิงตางๆ ประกอบกันจึงเกิดการเรียนรู
องคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู ไดแก (  กรมวิชาการ 2545 ก : 266 ) 
 1. ผูสอน อาจเปนครู ผูสอน วิทยากร บุคคลตาง ๆ ซึ่งเปนผูมีความรูที่จะสามารถ    
ถายทอดความรุใหแกนักเรียนใหเกิดความรุ ความเขาใจ เกิดทักษะไดเปนอยางดีโดยผาน
กระบวนการถายทอดที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  เนื้อหาความรู ทักษะ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 3.  ส่ือ  ที่เปนตัวกลางที่ผูสอนใชในการถายทอดความรูความคิด ทักษะ เจตคติที่
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน โดยที่ส่ือนั้นจะตองมีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะใชในการถายทอด
ความรูส่ือที่จะนํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูมีมากมายขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอนที่จะ
เลือกมาใชใหเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรูและเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
 4.  ผูเรียน  ซึ่งมีความแตกตางกันในดานความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางกาย
และสติปญญา รวมทั้งการมีสถานภาพในดานตางๆที่แตกตางกันดวย 
 5. ผลที่เกิดขึ้น ไกแก ผลการเรียนรู ผลการพัฒนาในดานตางๆ ของผูเรียนที่ผาน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง หรือการจัดใหมีการเรียนการสอน 
 
ความสําคัญของสื่อการเรียนรู 
 ส่ือการเรียนรูนับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรู ส่ือมีบทบาทตอ
กระบวนการเรียนรู ทั้งในสวนของผูเรียนและผูสอนดังนี้ 
 ความสําคัญของสื่อกับผูเรียน 
 1. ส่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหบทเรียนที่มีความ
ซับซอนงายตอการทําความเขาใจงายขึ้นและเร็วขึ้น 
 2.  ส่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเร่ืองไกลตัว 
 3.  ส่ือชวยกระตุนและสรางความสนใจ ทาํใหกระบวนการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึน้ไมนา
เบื่อหนาย 
 4. ส่ือสามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางด ีผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดีจากสื่อที่เหมาะสมกับกับความสนใจ สติปญญา และวธิีการของผูเรียน 
 5.  ส่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกนั กอใหเกิดมนษุยสัมพนัธที่ด ี  
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 6.  ส่ือชวยสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง สรางนิสัยรักการอาน ใฝรู 
ใฝศึกษา เปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 ความสาํคัญของสื่อกับผูสอน 
 1.  การใชส่ือเปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาสนใจ ชวยใหผูเรียน  
สนุกสนานเพลิดเพลินกบับทเรียน 
 2.  ผูสอนสามารถใชประโยชนจากสื่อไดในทกุขั้นตอนของกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน 
 3.  ส่ือชวยกระตุนใหผูสอนตื่นตัวในการเตรียมตัวจัดหาสื่อหรือผลิตสื่อ เตรียมการใน
การใชส่ือ และสรางสรรคนวตักรรมการเรียนการสอนอยูเสมอ 
 
การวัด ประเมินผลกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 การวัดและการประเมินผลเปนกิจกรรมสําคัญในกระบวนการเรียนรูของงผูรียน        
ซึ่งผูสอนควรสอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543:187-191) ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผล
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนไว ดังนี้ 
 การวัดและประเมินผลกอนการสอน เปนการวัดและประเมินผลเพื่อประเมินพฤตกิรรม
พื้นฐานหรือความพรอมของผูเรียน คือ 
 1. พื้นความรูที่จําเปนในการเรียนรูส่ิงใหม 
 2. ความสามารถทางสมอง 
 3. ความสนใจของผูเรียน 
ถาผูเรียนบกพรองตองสรางความพรอมใหเกิดเสียกอน 
 การวัดและประเมินผลระหวางเรียน เปนการวัดและประเมินผล เพื่อประเมิน            
การเปลี่ยนแปลงในแตละระยะของการจัดการเรียนรู ทําใหทราบวาผูเรียนรอบรู(Mastered)ไป
ตามลําดับของโครงสรางของเนื้อหาสาระหรือไม อาจกลาวไดวาเปนการวัดและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและเพื่อใหผูเรียนทราบผลการเรียนของตนเองเปนระยะ ๆ การวัดและ
การประเมินผลระยะนี้เนนที่การวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 การวัดและประเมินผลหลังการสอน เปนการวัดและประเมินผลเพื่อประเมินความคิด
รวบยอดของการเรียนรูทั้งหมดในรายวิชานั้นๆของผูเรียน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงพฤติกรรมสําคัญ  
2 ประเด็นคือ 
 1. พฤติกรรมที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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                 2. พฤติกรรมเดนที่ตองการเนน 
 เนื่องจากหลักสูตรสังคมศึกษาเปนรายวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับ 
ส่ิงแวดลอมทางสังคม และทางธรรมชาติของมนุษย จึงเนนไปในเรื่องใหเด็กเกิดความรูความเขาใจ
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพของสังคมและมีชีวิต      
อยูอยางเปนสุข วิชาสังคมศึกษาเปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติโดย
สมบูรณ ทําใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพดี  
 กรมวิชาการ (2544 :48-49 ) ไดกลาวถึงการวัดผลประเมินผล กลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ    แสวงหา
ความรู มีการทําโครงการ/โครงงาน เปนผูผลิตผลงานรวมทั้งมีการทํางานเปนกลุม และการจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) ดังนั้นในการวัดประเมินผลการเรียนรู จะตองเนนการประเมินผล  
จากสภาพจริง(authentic assessment) อันเปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอ้ือตอการคนหา   
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงคที่เกิดขึ้นแก      
ผูเรียน อันเปนแนวทางที่จะพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
การวัดและประเมินผล จึงตองใชวิธีการที่หลากหลายสอดคลองเหมาะสม ครอบคลุมความรู 
ทักษะ ความประพฤติ   พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และตองกระทําในหลายบริบท ไดแก 
ครูผูสอนเปนผูประเมิน ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน รวมทั้งผูปกครองจะมีสวนรวม
ในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
 
วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลที่เนนความสามารถและคุณลักษณะที่แทจริง
ของผูเรียน จะตองใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย กรมวิชาการ ( 2545 ก :271-273) ได
กลาวถึงวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูกลุมสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมไวดังนี้ 
 1.  การทดสอบ  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนา     
การเรียนรู เครื่องมือมีหลายแบบ เชน แบบเลือกตอบ เขียนตอบ เติมคํา บรรยาย ถูกผิด จับคู เปน
ตน 
 2.การสังเกต เปนการประเมินพฤติกรรม อารมณ การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน         
ความรวมมือในการทํางาน การวางแผน ความอดทน วิธีการแกปญหา ตาง ๆ  ครูผูสอนสามารถ  
ทําไดตลอดเวลา ซึ่งอาจเปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยครูผูสอนจัดทําเครื่องมือประกอบ  
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การสังเกต กําหนดเกณฑและรองรอยที่จะใชเปนแนวทางในการสังเกตดวย แลวจัดทําเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)   แบบประมาณคา (Rating scale)  เปนตน 
 3. การสัมภาษณ เปนการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็น    
อยางชัดเจน ในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฎิบัติ ผูใหขอมูลในการสัมภาษณอาจเปนตัวผูเรียน        
เพื่อนรวมงาน  ผูปกครอง  การสัมภาษณอาจทําเปนทางการ โดยกําหนด วัน เวลา  และเรื่อง        
ที่สัมภาษณอยางแนนอน  และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  พูดคุยไมเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีและไดขอมูลที่ชัดเจนสอดคลองกับสภาพความเปนจริง โดยผูสอน       
จะตองตั้งคําถามไวลวงหนาเพื่อจะไดพูดคุยไดตรงประเด็น 
 4.  การประเมินภาคปฏิบัติ เปนการประเมินการกระทํา การปฏิบัติงานเพื่อประเมิน
การสรางผลงานชิ้นงานใหสําเร็จ การสาธิต  การประเมินภาคปฏิบัติจะตองจัดทําเครื่องมือประเมนิ
โดยครูผูสอนจัดทําประเด็นการประเมิน  องคประกอบการประเมิน 
 5. Scoring Rubric เปนการวิเคราะหองคประกอบและประเด็นที่จะประเมิน เพื่อ
อธิบายลักษณะของคุณภาพงานหรือการกระทําเปนระดับคุณภาพหรือปริมาณ หรือระดับ      
ความสามารถเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน และเปนขอมูลสําคัญแกครูผูสอน ผูปกครองและ    
ผูสนใจอื่น  ๆ  ไดทราบวาผูเรียนเรียนรูอะไร  มีคุณภาพผลงานเปนอยางไร 
 6. การประเมินแฟมสะสมผลงาน(Portfolio Assessment) เปนความสามารถในการ
ผลิตผลงาน การบูรณาการความรู ประสบการณ ความพยายาม ความรูสึก ความคิดเห็นของ    
นักเรียน ที่เกิดจากการสะสมผลงาน การคัดเลือกผลงาน การสะทอนความคิดเห็นตอผลงาน     
รวมทั้งการประเมินผลงานการประเมินแฟมสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ ความคิด         
สรางสรรค  หลักฐานแสดงความรูความสามารถในผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิผล ศักยภาพ
ของผูเรียนในสาระการเรียนรู 

 
แหลงการเรยีนรู 
 แหลงการเรียนรูนับวาเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  กรมวิชาการ ( 2545 ค :45-46) ไดกลาวถึงแหลงการเรียนรู      
ไวดังนี้ 

ที่ผานมาสื่อการเรียนรูที่สําคัญของการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม คือหนังสือเรียนและแบบฝกหัด การเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ตองมีชีวิตชีวา มีสีสันของการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน 
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เครื่องมืออุปกรณการเรียน   อาจมีตั้งแตของงายๆ นอกจากนั้นการใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง
ดวยการลงมือปฏิบัติจริงก็ถือเปนสื่อและแหลงการเรียนรูที่สําคัญดวย 
 หองเรียน ควรประกอบดวย ส่ือ อุปกรณการเรียนตางๆ มีผนังหองเรียนที่มีสีสันไว   
จัดแสดงผลงานตางๆ มีลูกโลก แผนที่ใหผูเรียนไดสัมผัสจับตองได มีแหลงความรู เอกสาร       
หลักฐาน ทั้งที่เปนแหลงปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ของจําลอง ของจริง ภาพงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา มีส่ือประกอบ คอมพิวเตอร ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย    
ซอฟแวร    เพื่อการสืบคนขอมูลและสื่อตางๆ ที่ใชเพื่อใหเรียนรูส่ิงที่เปนไปตามสภาพที่เปนจริง 
 ส่ือการเรียนรูบางอยาง ควรใหผูเรียนสามารถยืมกลับไปบานได เพื่อใหนําไปศึกษา      
รวมกันกับคนในครอบครัว โดยถือวาสมาชิกในครอบครัวก็เปนแหลงการเรียนรูอีกแหลงหนึ่ง 
 

ชุดการเรียนรู 
 

 ความหมายของชุดการเรียนรู 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของชุดการเรียนรู ไวในลักษณะที่หลากหลายตาม   
ความคิดเห็นและเรียกชื่อแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามทั้งหมดไดใหความหมายไวคลายคลึงกัน 
คือผูที่ตองการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ตองศึกษาคนควาความรูดวยตัวเอง ตามคําแนะนํา ข้ันตอน   
ของชุดที่ตองการศึกษา  ซึ่งพอจะประมวลความคิดเห็นของนักการศึกษาที่ใหความหมายของ    
ชุดการเรียนรูไดดังนี้  
 ชุดการเรียนรู หมายถึง  ชุดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยสื่อผสมหลายๆอยางที่ได
จากระบบการผลิต  ซึ่งมีความสัมพันธและคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน มีความสอดคลองกับ    
รายวิชา เนื้อหา หัวเรื่องและวัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียน 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วิชัย  วงษใหญ 2525 :185 ; ชัยยงค  พรหมวงศ 2526 : 
117-118) 
 ชุดการเรียนรู หมายถึง การรวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูป  โปรแกรมทางการเรียน ซึ่ง
จัดเปนกลองหรือซอง อาจมีรูปรางแตกตางกันไป  ซึ่งแตละชุดประกอบเปนชุดสื่อผสมมี คําชี้แจง     
หัวขอ จุดมุงหมาย การประเมินผล เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการเรียน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน
สามารถเรียนรูและฝกฝนดวยตนเอง เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ (วีระ ไทยพานิช 
2529 : 134; นิพนธ  ศุขปรีดี  2536 : 22 ; Good  1973 :306 ) 
 ชุดการเรียนรู เปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน อันมีการกําหนด
จุดมุงหมายแนชัด กําหนดเนื้อหาวัสดุ กิจกรรมตางๆ ทั้งตัวครู นักเรียน และการรวบรวมเนื้อหาที่
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นํามา สรางเปนชุดการเรียนนั้น ไดมาจากขอบขายของความรู ที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนได
เรียนรู และ  เนื้อหาจะตองตรง ชัดเจนที่ส่ือความหมายใหนักเรียนไดเกิดพฤติกรมตามเปาหมาย
ของการเรียน ในชุดประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน
พรอมเฉลย บัตรทดสอบพรอมเฉลย (ชม ภูมิภาค 2528:100 ; ยุพิน  พิพิธกุล  2537 :176 ; Kapfer 
1972 :  3-10) 
 ตามความหมายของชุดการเรียนรู ทีน่กัการศึกษาไดใหความหมายไวดังทีก่ลาวมา    
สรุปไดวา ชุดการเรียนรูหมายถงึ หนวยการเรียนรูสําเรจ็รูป  ซึง่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามคําชี้แจงและขั้นตอนที่แนะนําไว ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรู            
ตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรูนั้นๆ 
 
ประเภทของชุดการเรียนรู 
 ชุดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายประเภทตามลักษณะของการนําไปใชและ      
วัตถุประสงคการนําไปใช เพื่อใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักวิชาการ     
ไดจําแนกไวดังนี้ 
 วสันต  อติศัพท  (2524 : 51)  ไดจําแนกชุดการเรียนรูไว 4  ประเภท ใหญๆ คือ 
 1.ชุดการเรียนรูแบบบรรยาย เปนชุดการเรียนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อใหครูใช
ประกอบการบรรยาย การเรียนการสอนยังอาศัยครูเปนศูนยกลางอยู เพียงแตมีส่ือที่ชวยให            
การเรียนรูดีข้ึนลดการพูดของครูลง บางทีเราเรียกชุดการเรียนการสอนประเภทนี้วา “ชุดการสอน
สําหรับครู”  
 2.ชุดการเรียนรูสําหรับกลุมยอย เปนชุดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนประกอบ        
กิจกรรมรวมกันเองในลักษณะของกลุมยอย เชน ชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน ชุดการเรียนรู
แบบนี้นอกจากจะใหความรูในแงของเนื้อหาวิชาการแลว ยังไดใหหลายสิ่งหลายอยางในแงของ
คุณธรรมดวย 
 3.ชุดการเรียนรูรายบุคคล เปนชุดการเรียนรูเพื่อใหผู เรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามลําดับกิจกรรมและสื่อที่กําหนดไวเปนชุดการเรียนรูที่กําลังเขามามีบทบาทมากในปจจุบัน      
เพราะชวยลดปญหาหลายประการในการเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน การสอนซอมเสริม    
การขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนอาคารสถานที่ เปนตน 
 4.ชุดการเรียนรูทางไกล มีลักษณะคลายๆชุดการเรียนรูรายบุคลล เปนชุดที่มุงให
ผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน โดยลักษณะของสื่อหลายชนิด เชน ชุดวิชา           
ในลักษณะของสิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง อีกทั้งยังเอาสื่อมวลชนทางการศึกษาเขามารวมดวย เชน 
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วิทยุ   โทรทัศน  เปนตน  ตัวอยางชุดการสอนทางไกลในประเทศไทย  ไดแก  ชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วิชัย  วงษใหญ  (2525 : 186 -187) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
กับผูใชดังนี้ 
 1. ชุดการสอนสําหรับประกอบคําบรรยาย ชุดที่ใชสําหรับครู   
 2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม มุงพัฒนาผูเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 
           3. ชุดการสอนรายบุคคล ใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 
 จากประเภทของชุดการเรียนรูที่นักการศึกษากลาวมาผูวิจัยสรุปวา การแบงประเภท
ของชุดการเรียนรูนั้นแบงตามลักษณะของการใชวาใชในลักษณะใด สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย         
ไดสรางขึ้นในลักษณะชุดการเรียนรูของนักเรียน ที่มุงเนนใหนักเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง
จากกิจกรรมที่จัดไว โดยมีครูเปนผูชี้แนะแนวทาง ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรมของนักเรียน 
 
องคประกอบของชุดการเรียนรู 
 การสรางชุดการเรียนรูนัน้ผูสรางจะตองศกึษาองคประกอบของชุดการเรียนรูวามี
องคประกอบใดบางที่สําคัญหรือเปนองคประกอบหลัก เพื่อจะไดนํามากําหนดองคประกอบของ
ชุดการเรียนรูที่สรางขึน้ใหมปีระสิทธิภาพ ซึ่งมนีักการศึกษาหลายทานไดกลาวถงึองคประกอบของ
ชุดการเรียนรูไวดังนี ้
 ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523 : 32)  กลาววา ชุดการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ    
ดังนี้ 
 1.   จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
 2. ขอทดสอบกอนเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีพื้นฐานและ 
ความรูเกี่ยวกับบทเรียนมากนอยเพียงใด 
 3.  บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง 
 4.  ส่ือการเรียน 
 5.  ขอทดสอบหลังเรียน 
 นิรมล  ศตวุฒิ  (2526 : 137-152)  ไดอธิบายสวนประกอบหลักของชุดการเรียนแบบ  
เอกัตบุคคล (Individualized Learning Package) ไวดังนี้ 
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 1. เปาหมาย เปนการกําหนดผลที่ตองการขั้นสุดทายที่ผูเรียนควรไดรับเมื่อเรียนจบ
แลว การกําหนดเปาหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลนี้ อาจกําหนดเปนเปาหมายของ        
บทเรียนแตละหนวยใหญ หรือเปาหมายของวิชานั้น สวนในหนวยยอยๆหรือบทเรียนแตละเรื่อง   
จะมีการกําหนดเฉพาะจุดประสงคเทานั้น 
 2. จุดประสงค คือการกําหนดผลที่ตองการเฉพาะของเนื้อหาบทเรียนแตละตอน      
ซึ่งเห็นไดชัดเจนและเขาใจตรงกันวาผลคืออะไร จะไดมาดวยวิธีใด ในระดับคุณภาพขนาดใดนั่น
คือกําหนดผลที่คาดหวังในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม(Behavioral Objective)  
 3. แนวคิดที่ควรรู (Ideas to be Learned) ประกอบดวยแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับ    
เนื้อหาที่ผูเรียนกําลังจะเรียนเพื่อชวยในการศึกษาวิเคราะห จัดหมวดหมู และแกปญหาใน
รายละเอียดเนื้อหาบทเรียนตอไป และเมื่อผูเรียนเรียนจบแลวผูเรียนจะไดรับแนวคิด 
 4. การประเมินตนเองกอนเรียน  (Pre Assessment)  เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของ     
ผูเรียน จะไดทราบวาตนเองมีความรูเนื้อหาที่กําลังจะเรียนในเรื่องใดบาง จะไดตัดสินใจเริ่มเรียน
ในกิจกรรมใดกอน และกิจกรรมใดบางที่ไมตองเรียน การประเมินตนเองอาจใชแบบทดสอบหรือ
หลักฐานที่ผูเรียนไดผานการเรียนมาแสดง 
 5.  กิจกรรมการเรียน  (Learning Activity)  เปนขั้นตอนที่เสนอแนะใหผูเรียน
ปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคกิจกรรมการเรียนนี้โดยเรียนไปตามลําดับข้ันตอน ผูเรียน
บางคนอาจจะไมตองทํากิจกรรมหรืออาจทํากิจกรรมลําดับหลังๆเลยก็ได ถามีความสามารถ 
 6.  การประเมิลผล (Evaluation) เปนการประเมินผลวาผูเรียนบรรลุจุดประสงค
หรือไมอาจใชวิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือใหผูเรียนเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ไดตามที่
กําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงค 
 อุบล พวงสุวรรณ (2543 : 11-12)   ไดสรุปสวนประกอบของชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
จากทัศนะของนักการศึกษา  3  ทาน คือ นิพนธ ศุขปรีดี(2519) ลัดดา ศุขปรีดี (2522) และ 
เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2518) เกี่ยวกับสวนประกอบของชุดการเรียนรู สรุปได 5 ประการ คือ 
 1. บทนําหรือคําชี้แจง  (Introduction  Prospectus)  สวนนี้อธิบายถึงความสําคัญ
ของชุดการเรียนรูนั้นๆ ขอบขายของสิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู  ขอแนะนําวิธีการเรียนรูและกิจกรรม
ตางๆที่จัดไว ซึ่งผูเรียนดําเนินการตามคําชี้แจง ก็สามารถบรรลุจุดประสงคในการเรียนได 
 2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Specific of Behavioral Objective)  เปนการกลาวถึง
พฤติกรรมที่พึงเกิดกับผูเรียนหลังจากผูเรียนไดเรียนบทเรียนจบแลว  ในการเขียนวัตถุประสงค   
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เชิงพฤติกรรมนั้น ตองใชถอยคําชัดเจนรัดกุม มีความหมายเฉพาะเจาะจงและระบุออกมาเปน  
การกระทําที่พึงวัดได สังเกตไดวาผูเรียนควรทําอะไรบางหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว 
 3.  การประเมนิผลกอนเรียน  (Pre-Assessment )    เปนการวัดความรูเดิมของ
ผูเรียนโดยอาจอยูในรูปของการทดสอบขอเขียนหรือการปฏิบัติงาน  โดยปกติมักจะใชแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑในการประเมนิอาจคิดเปนเปอรเซนต ซึง่การประเมนิผลกอนเรียนนีม้วีัตถุประสงค
สรุปได  2  ประการ 
  3.1  เพื่อใหทราบขอมูลพืน้ฐานความรูของผูเรียนวา มีเพยีงพอที่จะเรียนบทเรยีน
นั้นๆหรือไม 
  3.2  เพื่อวัดวาผูเรียนมีความรูความสามารถในวัตถปุระสงคที่ระบุไวนั้นหรือไม    
ถามีความรูเดมิในเรื่องที่จะเรียนอยางดี กไ็มจําเปนตองเรียนในชุดการเรียนนัน้ แตไปเรียนเรื่องอืน่
ที่ผูเรียนมีความรูยังไมเพียงพอ 
 4.  กิจกรรมการเรียน  (Activities  or  Tasks)  และสื่อการเรียน ผูเรียน และเนื้อหา     
บทเรียน กลาวคือ การจัดกิจกรรมนั้น ควรคํานึงถึงการเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหเรียนไดดวย   
ตนเองตามขีดความสามรถของแตละคน ไมตองกังวลกับคนอื่น หรือกับความชาเร็วในการเรียน 
กิจกรรมที่เรียนควรมีความหลากหลาย ที่เนนขั้นตอนการสื่อสารในลักษณะเปดโอกาสใหผูเรียน  
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวไดเทาเทียมกัน รวมทั้งประสบการณเดิม ระดับของผูเรียนดวย 
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมก็เพื่อเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนและ
ให    ผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของแตละคน 
  5.  การประเมินผลหลังเรียน  (Post - Assessment)  มีความมุงหมายที่จะใหผูเรียน
แสดงความสามารถวา หลังจากเรียนไปแลวสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในชุดการเรียนรู  
หรือไม โดยการทําขอทดสอบหลังการเรียน และตรวจคําตอบที่เฉลยไวดวยตนเอง เพื่อดูวาตนนั้น
ประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด และบกพรองตรงไหน และครูชวยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม    
เพื่อนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนา 
 ฮุสตัน (Houston 1972 :10 -15 ) ไดระบุวาชุดการเรียนรูตองประกอบดวยสวนตาง ๆ    
5  สวน คือ 
  สวนที่ 1 คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความสําคัญของบทเรียน ขอบขายของชุดการ
เรียนรู ความรูพื้นฐานที่ผูเรียนควรจะมีกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการทั้งหมด 
  สวนที่ 2  จุดมุงหมาย  หมายถึงขอความที่ชัดเจนซึ่งกําหนดสิ่งที่ผูเรียนควรจะประสบ
ความสําเร็จหลังจากเรียนแลว 
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  สวนที่ 3  การประเมินผลเบื้องตน เพื่อตองการทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดและเพื่อ    
ดูวาผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายเพียงใด 
  สวนที่  4  การกําหนดกิจกรรม การกําหนดแนวทางและวิธีการเพื่อนําไปสูจุดมุงหมาย   
ที่ตั้งไวโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  สวนที่  5 การประเมินขั้นสุดทาย เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูหลังจากที่เรียนไปแลว 
 จากความคิดเห็นของนักการศึกษาที่กลาวมาเกี่ยวกับองคประกอบของชุดการเรียนรู   
ผูวิจัยสรุปองคประกอบของชุดการเรียนรูไดดังนี้ 

 1.  บทนํา 
 2.  วัตถุประสงค 
 3.  คูมือครู  ประกอบดวย  แผนการสอน  ใบความรูสําหรับครู  แบบการประเมินเรียน 

   4.  คูมือนักเรียน  ประกอบดวย ใบงาน  เอกสารอานประกอบ  แบบทดสอบ 
 
ประโยชนของชุดการเรียนรู 
 ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมที่มีประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
อยางมาก  มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
 กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524 : 118) ไดกลาวถึงชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
 1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการสอนของครู 
 2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน เพราะสื่อประสมที่ไดจัดไวในระบบ
เปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู 
พิจารณาขอมูลและฝกความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
 4.  เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
 5.  ชวยขจัดปญหาการขาดครู 
 6.  สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไมจําเปนตอง
ใชเฉพาะในโรงเรียน 
 สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525 :199) ไดกลาวถึงประโยชนชุดการ
เรียนรูวา 
 1. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนจะเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด 
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 2.  ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถ ความ
สนใจ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 3.  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 4.  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน 
 5. ใหการเรียนรู ของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณครู ชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน
เรียนไดตลอด ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 
 6. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู เนื่องจากชุดการเรียนชวย
ถายทอดเนื้อหาได ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได 
 7.  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
 8 ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการเรียน
ผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
 9. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ เพราะชุดการเรียนชวยใหผูเรียน เรียน
ไดดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
 10. ชวยสรางเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 11.แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเพราะชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน 
เรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอื้ออํานวยแกผูเรียนซึ่งแตกตางกัน 
 12.  เปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน  
 นิพนธ  ศุขปรีดี (2519 : 66 ) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรูสรุปไดดังนี้ 
 1.  นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนไดดวยตนเอง โดยทําตามคําแนะนําที่บอกไว 
 2. ชุดการเรียนเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องรายวิชาตางๆ จะถูกสรางขึ้น
ในรูปชุดการเรียน ซึ่งในรายวิชาจะแบงออกเปนหนวยการเรียนรูตางๆ หนวยการเรียนทุกหนวย      
ถูกสรางเปนชุดการเรียนหนวยละ 1 ชุด แตละชุดเรียงลําดับจากบทเรียนงายไปยากผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนในแตละสาขาที่ตนชอบไดตามความตองการ จะเรียนอยางใดกอนและอยางใดหลงั และ
จะเรียนใหกาวหนาไปเพียงใด ไดโดยไมมีขีดจํากัด แตละวิชาจะมีหนวยการสอนเรียงลําดับ      
เมื่อจบแตละหนวยสามารถติดตามหนวยตอไปไดทันที  ทั้ งนี้ ข้ึนกับความสามารถและ             
ความตองการของผูเรียนแตละคน 
 3. ชุดการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนประสบผลสําเร็จในการเรียนตามกําลัง  
ความสามารถและอัตราความชาเร็วของแตละบุคคล 
 4.  ผูเรียนสามารถวัดผลการเรียนรูไดดวยตนเองจากคําเฉลยที่ใหมา 
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 5.  ผูเรียนสามารถเรียนบทเรยีนนี้ไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่และไมตองเรียนไป
พรอมๆกับผูอ่ืน สามารถใชเวลาเรียนตามความสามารถของตนเอง 
 อํานวย  เดชชัยศรี (2542 :122 – 123)  ไดกลาวถึงคุณคาของบทเรียนที่เรียนดวย
ตนเองดวยเชนกันวา 
 1.  สามารถจัดเนื้อหาของบทเรียนตามจุดมุงหมายที่จะเรียนรู 
 2.  เสนอเนื้อหาเปนลําดับอยางมีระเบียบเปนเรื่องๆ 
 3.  นักเรียนหรือผูเรียนจะมีสวนรวมอยางดีดวยตนเอง 
 4.  ผูเรียนไดเรียนรูจากจุดที่ตนเองยังบกพรองได 
 5.  ผูเรียนไดรูผลการเรียนของตนเองทันที 
 6. ผูเรียนจะมีความรูสึกประสบความสําเร็จโดยกาวไปตามลําดับความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง 
 จากประโยชนของชุดการเรียนรูตามที่กลาวมา สรุปไดวาชุดการเรียนรูชวยสงเสริม  
การเรียนดวยตนเอง  โดยการเนนผู เ รียนเปนสําคัญ  เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู  ลด
ความสามารถที่แตกตางกันระหวางบุคคล  เราความสนใจของผูเรียน  ชวยลดลดบทบาทของครูใน     
การสอน สําหรับประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงหวังใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการสืบคนและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  มีความสุข สนุกกับการเรียนรู สามารถประเมินตนเองรวมทั้งแกไข    
จุดบกพรองของตนเองได 
 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัชุดการเรยีนรู 
 ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู เพื่อนํา
เปนแนวทางและประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนใหมากที่สุด ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พบวาทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ไดแก ทฤษฎี
การเรียนรูของ สกินเนอร (B.F.Skinner) ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด (Thorndike)  
 สกินเนอร (B.F.Skinner) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดศึกษาคนควารูปแบบ      
การเรียนรูแบบการกระทํา(Operant  Condiioning) ซึ่งเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
เรียนนั้นเกิดจากการที่บุคคลตอบสนองตอส่ิงเราแลวไดเสริมแรง(Reinforcement) ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 1. เงื่อนไขของการตอบสนอง(Operant  Condiioning) พฤติกรรมสวนมากของมนุษย
ประกอบดวยการตอบสนองที่สงหรือแสดงออกมา(Emitled  Responses) การตอบสนองเหลานี้
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ถือวาเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมซ่ึงจะมีการแสดงออกมาเรื่อยๆซึ่งจะมีกี่ครั้งหรือบอยแคไหน     
ข้ึนอยูกับอัตราการตอบสนองหรืออัตราการแสดงออกของพฤติกรรม (Operant  Rate) การเรียนรู
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 2. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการใหส่ิงเราแกผูเรียนซึ่งอาจทําใหอัตรา    
การตอบสนองของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ ตัวเสริมแรงอาจเปน คําชม การให
รางวัล และสิทธิพิเศษตางๆตลอดจนการไดรับรูผลแหงกฎแหงการกระทําวาถูกตองหรือไม 
 3.  การเสริมแรงโดยทันทีทันใด (Immediate  reinforcement)  ส่ิงเราที่เปนตัว
เสริมแรงจะตองเกิดทันทีหลังจากมีการตอบสนองหรือเมื่อไดคําตอบ ถาไมเชนนั้นผูเรียนอาจมีการ
ตอบสนองอีกอยางหนึ่งที่เราไมตองการ 
 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด( Edward L.Thorndike)ธอรนไดด นักจิตวิทยาและ     
นักการศึกษาชาวอเมรกิัน ที่เรียกวา S-R Theory เปนทฤษฎทีี่วาดวยการวางเงื่อนไข (Condition) 
แลวใหมีการเสริมแรง(Reinforcement)จากทฤษฎีนี้ไดตั้งกฎการเรียนที่เราสามารถนํามาประยกุต 
ใชในการสรางชุดการเรียนรู  3  กฎ คือ  (วิเชียร  ชิวพิมาย 2526 ,อางถึงใน อุรชา  บุญสมบัติ  
2542: 26-27)  กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด ที่เรียกวา S-R Theory ไวดังนี้ 
 1. กฎแหงการฝกหัดหรือการทําซ้ํา(Law  of  exercise or  repetition)  กลาววา  ยิ่งมี
การตอบสนองตอบตอส่ิงเรามากครั้งหรือบอยครั้งเทาใด การเรียนรูนั้นก็จะอยูไดนานคงทน และ
ถาหากวาไมไดส่ิงเราและการสนองตอบการเรียนรูนั้นก็จะคอยเลือนหายไป  จากกฎแหงการฝก
หรือการทําซ้ํา ผูสรางชุดการเรียนรูทั่วไปเชื่อวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดโดยการฝกในชุดการ
เรียนรูนั้น หรือทําซ้ําๆในชุดการเรียนรูเพื่อใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว 
 2. กฎแหงผล (Law of effect) การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับผูเรียนไดถาสิ่งเรา และ        
การสนองตอบที่เกิดปฏิสัมพันธแลวสรางความพอใจ หรือการสนองตอบจะเพิ่มแรงขับภายใน      
ถาหากเกิดความพึงพอใจ และแรงขับเพื่อการสนองตอบจะลดลงเมื่อเกิดความไมพึงพอใจ 
กลาวถึงสิ่งเราและการตอบสนองวา ส่ิงเราและการสนองตอบจะเชื่อมโยงกันไดถาสามารถสราง
ภาพ  อันนาพึงพอใจแกผูเรียน โดยที่ผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจวาการสนองตอบ หรือ
พฤติกรรม  ที่ตนเองแสดงออกมานั้นถูกตอง สถานการณดังกลาวจะเกิดขึ้นมาหากมีการเสริมแรง
(Reinforcement) หรือการใหรางวัล ในการชุดการเรียนรูนั้น การเสริมแรง คือ การใหผูเรียน        
ไดทราบวาที่ตนเองตอบไปนั้นถูกตองหรือไมอยางไร และตองใหทราบทันทีหลังจากที่ผูเรียน       
ไดสนองตอบตอส่ิงเราหรือไดตอบคําถาม 
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 3.  กฎแหงความพรอม(Law  of  readiness) กลาววา ในสภาวะของการจัดการเรียน
การสอนนั้น ถาสามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนแลว การจัดการเรียนการสอน    
จะบังเกิดผลดีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราใหผูเรียนเกิด       
ความพอใจที่จะเรียน หรือติดตามบทเรียนโดยตลอด ในเชิงจิตวิทยาก็คือ แรงขับที่จะเพิ่มพลัง     
ในรางกายเกิดปฏิกิริยาเพื่อแสดงพฤติกรรม เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 จากทฤษฎีของสกินเนอรและธอรนไดด  สามารถนํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
คือการยึดความแตกตางระหวางบุคคลและการเสริมแรง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู            
ตามความสามารถของตนอยางอิสระ การไดฝก สามารถทําใหเรียนรูไดดีและเกิดความชํานาญ      
นอกจากนี้การที่ผูเรียนไดรับแรงเสริมจากการไดทราบคําตอบจากบทเรียนที่ตนเองศึกษาโดยทันที      
ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะศึกษาตอไป ซึ่งจะทําใหชุดการเรียนรูเปนสิ่งที่นาสนใจ
สําหรับผูเรียน 
 
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู 
 การผลิตชุดการเรียนรูประกอบดวยขั้นตอนตางๆหลายขั้นตอน เพื่อใหไดชุดการเรียนรู
ที่ดี มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  ชวยใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนสูงสุด และที่
สําคัญใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี ซึ่งนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนและแนวทางการสราง
และพัฒนาชุดการเรียนรูไวดังนี้  
 ชม  ภูมิภาค (2524 :103-104)  กลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดการเรียนไวดังนี้ 
 1.  วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
 2.  กําหนดเปาหมายและจุดมุงหมาย 
 3.  ออกแบบองคประกอบของระบบ 
 4.  วิเคราะหแหลงวิทยาการที่ตองการ  
 5.  ปฏิบัติเพื่อขจัดหรือปรับปรุงขอจํากัด 
 6.  เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพื่อการสอน 
 7.  ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 
 8.  ทดลองใชแบบประเมินผลเพื่อปรับปรุง และนําไปใช 
 9.  ปรับปรุงแกไขทุกสวนที่บกพรอง และหาประสิทธิภาพ 
                10. ประเมินผลเพื่อสรุป 
                11.  สรางเปนชุดหรือติดตั้งเพื่อใช 
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 สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ  ภิบาลสุข (2525,อางถึงใน สุระ สนั่นเสียง 2536:19) 
กลาวถึงการจัดทําชุดการเรียนวาใชวิธีการจัดระบบโดยทําตามลําดับข้ันดังนี้ 
 1.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหา(Subject)  และประสบการณ การกําหนดเปนหมวดหมู
วิชาหรือผสมกันไป 
 2.  กําหนดหนวยการเรียน โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย (Units)  กําหนดเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับเวลา 
 3.  กําหนดหัวเรื่องวาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง  โดย
แบงเปนหัวเรือ่งยอยๆ (Topics)  ใหเห็นอยางชัดเจน 
 4. กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการใหสอดคลองกบัหนวยและ       
หัวเรื่อง 
 5. หาประสิทธภิาพของชุดการเรียน โดยการทดลองใชเพื่อหาขอมูลมาปรับปรุง           
ชุดการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 6.  การนาํชุดการเรียนไปใช ชุดการเรียนทีไ่ดรับปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแลว
สามารถนําไปใชไดตามประเภทของชุดการสอน และตามระดับการศึกษา 
 ฉลอง  สุรวัฒนบูรณ  (2528 : 190 ) ไดกลาวถึงการผลิตชุดการเรียนการสอนวา 
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ  3  ข้ันตอน คือ 
 1.  ข้ันวางแผนดําเนินงาน (Planning) 
 2.  ข้ันดําเนินการผลิต (Production)  

3. ข้ันทดสอบประเมินผล  (Developmental testing) 
ข้ันตอนทั้ง  3   ข้ันตอน มีรายละเอียดอธิบายได ดังตอไปนี้ 

 1. ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Planning) มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 วิเคราะหและกําหนดปญหาหรือความตองการ แนวความคิด สภาพปญหา 

ความจําเปนหรือความตองการเปนจุดเริ่มตนของการผลิตชุดการเรียนการสอน โดยแนวคิดจะเปน
ส่ิงระบุความสนใจหรือความตองการซึ่งตองสัมพันธกับลักษณะของผูเรียนทั้งในดานความสามารถ 
ความตองการ และความสนใจ 
  1.2 กําหนดวัตถุประสงคในการผลิตชุดการเรียนการสอน ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการสอนและเหมาะสมกับระดับผูเรียน โดยควรผลิตเปนตอน ๆ หรือเปนชุด ๆ           
ใหมีความสัมพันธกันกับระบบส่ือผสม และควรผลิตใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ใหมีมโนคติ หรือ
ประเด็นสําคัญๆ ไมเยินเยอ ไมกอใหเกิดความสับสนกับผูเรียน 
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  1.3 วิเคราะหลักษณะผูเรียน ในดานอายุ ระดับความรูความสามารถ ทัศนคติ 
ความสนใจ ความตองการ ความแตกตางระหวางบุคคลในกลุมผูเรียน  โดยระยะแรกพิจารณารวม
เปนกลุม เปนระดับช้ันกอน แลวจึงพิจารณาเปนรายบุคคล 
  1.4 วิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ผลิตชุดการเรียนการสอน โดยแบงเปนหนวยการเรียน
การสอนที่ไมซ้ําซอน แตละหนวยจะประกอบดวยหัวเรื่องยอยๆ อะไรบาง มีมโนคติอะไรบาง       
ซึ่งตองสอดคลองกับหัวเรื่องยอยและหนวย ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบางที่จัดเปน
ระบบ 
  1.5 วิเคราะหแหลงทรัพยากร ทั้งทรัพยากรที่มีอยูและที่ตองการ ตลอดจนขอจํากัด
ตางๆ ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง กําลังคน เงิน และเวลา 
  1.6  เลือกชนิดของสื่อที่จะผลิต ควรใชส่ือมากกวา 1  ชนิด คือเปนไปในลักษณะ
ส่ือประสม เพื่อเราความสนใจของนักเรียน แตอยางไรก็ตามควรยึดหลัก “ในการผลิตหรือการ
จัดหาสื่อนั้นควรใหนอยประเภท แตนักเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดและสูญเสียทรัพยากรนอยที่สุด” 
  1.7..กําหนดกิจกรรมและระยะเวลา โดยเขียนแผนงานที่เดนชัด วาควรเริ่มทํา         
กิจกรรมใดกอน 
  1.8..กําหนดการประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนวาจะใชเกณฑ
อะไรบาง 
    1.9 วางแผนการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน วาจะมีการ
ทดลองกี่ข้ัน ทํากับใคร ที่ไหน ชวงเวลาใด 
 2. ข้ันดําเนินการผลิต (Production  Process) 
 ข้ันดําเนินการผลิตเปนการดําเนินการตามที่วางไวในขั้นที่  1 โดยผูผลิตควร
ตรวจสอบความสอดคลองของทุกขั้นตอน และควรควบคุมระยะเวลาในการผลิตใหเปนไปตามที่
วางแผนไว มนตรี  แยมกสิกร (2526 : 73-78) กลาวถึงการผลิตหรือเลือกใชชุดการเรียนการสอน
วาควรคํานึงถึงองคประกอบการจัดสภาพที่เอื้อตอการเรียนรูซึ่งประกอบดวย  
  2.1.การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางแข็งขัน          
(Active Participation)  เชน  การใหนักเรียนไดใชความคิดและตอบคําถาม การใหนักเรียนได     
ลงมือกระทําหรือพบกับปญหาหรือสถานการณใหม 
  2.2..การเรียนแบบคอยเปนคอยเปนคอยไป(Gradual Approximation) โดยควร
จัดเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนแบบคอยเปนคอยไปทีละเล็กละนอย จากงายไปหายาก จากรูปธรรม
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ไปสูนามธรรม เปรียบเสมือนกับการขึ้นบันได ทั้งนี้ ข้ันตอนแตละขั้นไมควรถี่จนเกินไปหรือหาง
จนเกินไป โดยควรคํานึงถึงการจัดตอไปนี้ 
    2.2.1   การจัดชวงเวลาในการเรียน แบงออกเปน 2  แบบใหญ คือ  
              1)  การจัดแบบระยะยาว(Massed  ractice)เปนการเรยีนตอเนื่องกนั
โดย  ไมตองพกั  

     2)  การเรียนแบบชวงการเรียนสั้นๆสลับกับการหยุดพกัหรือกระทํากจิ 
กรรมอื่น ( Distributed  Practice) 
                      จากผลการวิจยัโดยทัว่ไปพบวา การเรียนแบบแบงชวงการเรียนสัน้ ๆ 
สลับกับการหยุดพักหรือกระทํากิจกรรมอ่ืน จะมีประสิทธิภาพดีกวาการเรียนแบบระยะยาว 
   2.2.2  การแบงเนื้อหาบทเรียน อาจแบงได 2  แบบ คือ 
             1) การแบงเนื้อหาบทเรียนใหเปนสวนเปนตอนยอย ๆ (Learning by 
Parts) 
             2 ) การจัดใหเรียนเนื้อหาทั้งหมด โดยไมตองแบงเปนสวนยอย 
(Learning  by  Wholes) 
  2.3 .การใหนักเรียนได รับทราบผลแหงการกระทําของตนเองในทันทีทันใด 
(Immediate Feedback) เมื่อใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดแลว ตองแจงผลการ
กระทําใหนักเรียนทราบ อันเปนการสรางแรงจูงใจที่ดี ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการทํา        
กิจกรรมใหกาวหนาและสรางระดับความตั้งใจใหสูงขึ้น และยังชวยใหนักเรียนปรับปรุงตนเอง      
ในการกระทํากิจกรรม 
  2.4   การใหนักเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จในการกระทํากิจกรรม 
(Success Experience)  โดยควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนและ
เปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป ไมควรใหนักเรียนไดรับประสบการณแหงความลมเหลวมาก    
จนเกินไป ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณแหงความสําเร็จบาง เพื่อเปนการเสริมแรง
หรือใหกําลังใจในอันที่จะกระทํากิจกรรมอ่ืนตอไป 
 3. ข้ันทดสอบประเมินผล  (Developmental Testing) 
 เมื่อผลิตชุดการเรียนการสอนแลว  จําเปนอยางยิ่ งที่จะนําไปทดสอบหา            
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนหลักประกันวาชุดการเรียนการสอนนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอน ใน            
การทดสอบนี้อาศัยการทดลองโดยมีลําดับขั้นดังตอไปนี้ (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ 2528:214-215   
ชัยยงค  พรหมวงศ 2528 : 496) 
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 1. ทดลองกับผูเรียนแบบเดี่ยว(1:1) คือการทดลองใชกับผูเรียน 1  คนซึ่งมีระดับ
ความรูความสามารถออน ปานกลาง  และเกง คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีข้ึน     
โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบนี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก 
 2. ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม (1:10) เปนการทดลองกับผูเรียน 6-10  คนทั้งผูเรียนเกง 
ปานกลางและออน คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ซึ่งคะแนนของ         
ผูเรียนเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัว 
 3. ทดลองภาคสนาม  (1:100)  เปนการทดลองกับนักเรียนทั้งชั้น 40-100 คน 
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว ต่ํากวา
เกณฑได    ไมเกิน 2.5 % 
 ดังนั้น ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนจําเปนตองมีเกณฑในการ
ประเมินประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนการสอนหรือส่ือหลายแนวดวยกัน บางแนวคิดอาจใชพัฒาการของผูเรียนแตละคนเปน
หลักบางแนวคิดอาจใชเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉลี่ย บางแนวคิด
อาจใชเกณฑความสัมพันธระหวางคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งกลุมกบัคะแนน
ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งกลุมในแตละจุดหมาย( อรพรรณ พรสีมา 2530 :129) 
 
การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
 เมื่อสรางชุดการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว ส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการตอไปคือ การนํา 
ชุดการเรียนรูที่สรางไปทดสอบหาประสิทธิภาพ เพื่อแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรูนั้นมีประสิทธภิาพ
ในการจัดการเรียนการสอน โดยผูสรางตองกําหนดเกณฑข้ึน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ(2540:101-102,อางถึงใน หทัยรัตน  อันดี 2544:26-27) 
ไดกําหนดเกณฑโดยยึดหลักการที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนบรรลุผล ดังนั้นการกําหนดเกณฑตองคํานึงถึงกระบวนการและผลลัพธ โดยกําหนด   
ตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยมีคาเปน E 1  /  E 2โดยมีการหาคาทางสถิติที่ใชสูตรดังนี้ 
สูตรที่  1 

                          ΣX 
                   E 1         =       N          × 100 
                                                    
         E1   หมายถึง   คาประสิทธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ 

    ΣX    หมายถึง   คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทําได 

  N 
Α 
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 A หมายถึง   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดรวมกัน  
 N หมายถึง   จํานวนผูเรียน 

สูตรที่  2 

                                  ΣF 
 E 2        =            N         × 100                          
                                       

 E 2   หมายถึง  คาประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
 ΣF หมายถึง  คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 
 B หมายถึง  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  
 N หมายถึง  จํานวนผูเรียน 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองนิยมตั้งไว 90/90 สําหรับ
เนื้อหาที่เปนความรู ความจํา และไมต่ํากวา  80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ หรือเจตคติ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีที่เรียนเสร็จ 
 90 หรือ 80  ตัวแรก หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก       
แบบฝกหัด 
 90  หรือ  90  ตัวหลัง  หมายถึง  จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก     
แบบทดสอบทั้งหมด 

 การทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยใชสูตรดังกลาวขางตนมา
ดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 

 1. แบบหนึ่งตอหนึ่ง (1 : 1)  นําชุดการเรียนรูดวยตนเองไปทดลองกับผูเรียน 1-2 คน 
ซึ่งมีระดับความรูตางกัน นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
 2. แบบกลุม ( 1 : 10 )  นําชุดการเรียนรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  
กับผูเรียน  6-10 คน ที่มีความรูคละกัน นําผลมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไข     
ใหดีข้ึน 
 3. แบบภาคสนาม (1:100) นําชุดการเรียนรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับผูเรียน 30-100 คน นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดี ข้ึนหาก           
การทดลองภาคสนามใหคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จะตองปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยตนเอง
และทําการหาประสิทธิภาพซ้ําอีก 

N
 

B 
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 ในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากตัวแปร    
ที่ควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของผูเรียน บทบาทและความชํานาญในการใช  
ชุดการเรียนรูของผูสอน เปนตน อาจอนุโลมใหมีระดับความผิดพลาดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว
ประมาณ 2.5-5 เปอรเซ็นต 
 การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม มี 3  ระดับ คือ (ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ 
2528:215 ,อางถึงใน ศิริชัย จิรจีรังชัย 2545:50) 
 1.สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 
2.5% ข้ึนไป 
 2.เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  
แตไมเกิน 2.5 % 
 3. ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา 
2.5  %  ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3 คร้ังนี้ผูวิจัยใชเกณฑ 80/80 ในการหาคาประสิทธิภาพ โดยมี   
ข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 1.  แบบหนึ่งตอหนึ่ง(Individual Tryout) (1:1) นําชุดการเรียนรูไปใชกับผูเรียนซึ่งมี
ระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1  คน รวมจํานวนทั้งหมด 3  คน         
แลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพ ใหไดตามเกณฑ 60/60 และนํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
 2.  แบบกลุม (Small  Group Tryout) (1 :10)  นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน  อยางละ  3  คน       
รวมจํานวนทั้งสิ้น 9  คน แลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 70/70  และปรับปรุง
แกไขใหดีข้ึน 
 3.  แบบภาคสนาม(Field  Group Tryout) (1:100)  นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับผูเรียน  40  คน  นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ  80/80  
 แลวปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหสมบูรณ 
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ขอมูลทองถิน่อําเภอเมืองสมุทรสาคร : บริบทการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 
ประวัติความเปนมา 
 อําเภอเมืองสมุทรสาครเคยเปนเมืองทาที่สําคัญของไทยมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา  
เปนราชธานี มีเรือขนสงสินคาของประเทศตาง ๆมาจอดแวะขนถายสินคาเปนจํานวนมาก          
โดยเฉพาะชาวจีนถึงกับปลูกสรางที่พักกันจนเปนชุมชนรียกขานกันวา “บานทาจีน” ตอมาไดรับ
การยกฐานะใหเปน “เมืองสาครบุรี” ในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ และเปลี่ยนชื่อเปน        
“เมืองสมุทรสาคร” ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และในป พ.ศ. 2440 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5  ทรงจัดระเบียบการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลเมืองสมุทรสาคร จึงไดรับการยกฐานะเปน “ อําเภอเมืองสมุทรสาคร” ข้ึนกับจังหวัด
สมุทรสาคร  แตนั้นมา 
 ตอมาในวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2468 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศแบงตําบล      
อําแพงของอําเภอเมืองสมุทรสาครไปรวมกับตําบลในสมุทรสาครและนครปฐมอีก 6  ตําบล เพื่อ
จัดตั้งเปนอําเภอบานแพว พรอมทั้งจัดตั้งกิ่งอําเภอบานบอใหอยูภายใตการดูแลของอําเภอเมือง
สมุทรสาครอีกดวย หลังจากจัดตั้งกิ่งอําเภอบานบอไดประมาณ 1 ป กระทรวงมหาดไทยมีมติให
โอนงานแผนกอัยการและแผนกมหาดไทยของกิ่งอําเภอบานบอ มาขึ้นกับอําเภอเมือสมุทรสาคร 
เนื่องจากเห็นวางานราชการมีนอย ประกอบกับการคมนาคมสะดวกขึ้นมาก 
 คร้ันเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2486  ทางราชการไดยุบจังหวัดสมุทรสาครไปรวมกับ
จังหวัดธนบุรี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “อําเภอสมุทรสาคร” หลังจากนั้นอีก 3  ป 
ในวันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ.2489  จังหวัดสมุทรสาครเดิมถูกแยกออกจากจังหวัดธนบุรี เปนจังหวัด
สมุทรสาครอีกครั้งตามประกาศของทางราชการ พรอมกันนั้นไดเปลี่ยนชื่ออําเภอสมุทรสาคร       
มาเปน อําเภอเมืองสมุทรสาครตามเดิม และใชมาจนปจจุบันนี้ 
 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณสําคัญอีก 2  เหตุการณ เกิดขึ้นในเขตอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ที่สรางเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจใหแกชาวสมุทรสาครมาจนทุกวันนี้ 
เหตุการณแรกเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาป พ.ศ.2247  สมเด็จพระเจาเสือเสด็จประพาสโดยเรือพระที่
นั่งเอกชัย เพื่อทรงเบ็ดที่ปากน้ําเมืองสมุทรสาคร โดยมีพันทายนรสิงหเปนผูถือทายเรือพระที่นั่ง แต
เนื่องจากคลองโคกขามคดเคี้ยวมาก โขนเรือพระที่นั่งจึงกระทบกิ่งไมหัก พันทายนรสิงหยอมถวาย
ชีวิตเพื่อรักษาไวซึ่งกฎมนเทียรบาล และยังคงยืนกรานอยางนั้นแมพระเจาเสือจะพระราชทานอภัย
โทษแลวก็ตาม จนในที่สุดตองทําตามประสงคของพันทายนรสิงหผูซื่อสัตย จงรักภักดีและเคารพ            
ตอกฎมณเฑียรบาลและเจาเหนือหัวยิ่งกวาชีวิตผูนี้ 
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 อีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว      
รัชกาลที่  5  แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2448  พระองคเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังตําบลทาฉลอมในการเปดถนนที่ราษฎรในตําบลรวมกันบริจาคเงินสรางจนสําเร็จ และได  
พระราชทานนามวา”ถนนถวาย” และถือเปนการเริ่มงาน”สุขาภิบาลทาฉลอม” ซึ่งเปนสุขาภิบาล
แหงแรกของประเทศไทย ( มรกต  งามภักดี  2543: 54-58) 
 ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาครปจจุบันตั้งอยู ณ ถนนสมุทรเสนา ตําบลมหาชัย       
ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีพื้นที่ทั้งอําเภอประมาณ 492.040  ตารางกิโลเมตร   
 
การปกครอง 
 อําเภอเมืองสมุทรสาครแบงเขตการปกครองออกเปน  2  สวน คือ  การปกครองสวน   
ภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น 
 การปกครองสวนภูมิภาคแบงเปน 18  ตําบล115 หมูบาน ไดแก ตําบลพันทายนรสิงห  
ตําบลโคกขาม ตําบลบางหญาแพรก ตําบลบางน้ําจืด ตําบลคอกกระบือ  ตําบลนาดี  ตําบลทาจีน  
ตําบลทาทราย ตําบลบานเกาะ ตําบลชัยมงคล ตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบานบอ      
ตําบลบางกระเจา   ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางโทรัด และตําบลมหาชัย 
 การปกครองสวนทองถิ่น มีเทศบาล  2  แหง คือ  เทศบาลนครสมุทรสาคร  ครอบคลุม
พื้นที่  3  ตําบล ไดแก  ตําบลมหาชัย ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก  และเทศบาลบางปลา       
มีองคการบริหารตําบล  15  แหง  (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 2545 : 3) 
 
ประชากร 
 จํานวนประชากรของอําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนอําเภอที่มีจํานวนประชากรมากที่ใน
จํานวน 3  อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  213,172  คน เปนชาย  
104,223  คน และหญิง 108,949  คน (ขอมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544) ประชากรสวนใหญ
เปนชาวไทยพื้นเมือง  บางสวนเปน      คนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเขามาคาขายแลวตั้งรกรากอยูที่บาน
ทาจีน และยังมีคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยูในบางพื้นที่ (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 2545 : 3) 
 
การประกอบอาชีพ 
 ประมง อาชีพประมงถือเปนอาชีพหลักของประชาชนในสมุทรสาครเนื่องจากมีแหลงน้ํา
อุดมสมบูรณทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม โดยเฉพาะอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งมีพื้นที่ติดชายฝงทะเล   
อาวไทย อาชีพประมงจึงถือวามีความสําคัญและสรางรายไดใหเปนจํานวนมากมี  ครัวเรือนที่ทํา
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การประมง 701 ครัวเรือน เรือประมงที่จดทะเบียนถูกตองเพื่อทําการประมงใน     นานน้ําไทยมมี
จํานวน 1,388 ลํา ลูกเรือประมง  8,104 คน สวนใหญเปนเรืออวนลาก แผนตะเฆ  อวนลากคู    
อวนลอย และอวนรุน    นอกจากนี้ยังมีเรือประมงที่เปนเรือประมงน้ําลึกหรือเรือแม   148  ลํา ที่ไป
รวมทําการประมงในนานน้ําตางประเทศ อาทิเชน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไปจนถึงรัฐชายฝงในทวีป
แอฟริกา โดยจะมีเรือบรรทุกขนถายสินคาสัตวน้ําจากเรือแมกลับฝงซึ่งมี  ทาเทียบเรือและรถ   
คอนแทรนเนอรตลอดจนแพปลาจํานวนมากรองรับ ปริมาณสัตวน้ําทะเลที่จับไดและจําหนายที่ทา
เทียบเรือเรือประมง  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ในป 2544  มีจํานวน 203,857  ตัน        
คิดเปนมูลคา 2,152    ลานบาท   สวนใหญจะเปน ปลาทู ปลาเลย ปลาหมึก   กุง  ปู  โดยสัตวน้ํา
ที่จับไดจะนํามาขึ้นฝ งที่ทาองคการสะพานปลาซึ่ง เปนแหลงคาขายสัตวน้ํ าที่ ใหญที่ สุด              
ของสมุทรสาคร นอกจากประมงน้ําเค็มแลว ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตวนน้ําชายฝง  ปจจุบันมี
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน  1,403 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงจํานวน  38,350  ไร       
สัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงสวนใหญ ไดแก    กุงกุลาดํา   กุงแชบวย  ปลากระพงขาว    หอยแครง  และ
หอยแมลงภู  ปริมาณสัตวน้ําที่จับได  ในป 2544  จํานวน 2,267  ตัน คิดเปนมูลคา  450  ลาน
บาท สวนประมงน้ําจืดในเขตอําเภอเมืองมีไมมากนัก ปลาที่เลี้ยงจะเปนปลาชอน  ปลาดุก ปลานลิ 
กุงกามกราม โดยแหลงผลิตที่สําคัญจะอยูที่อําเภอบานแพว (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร  
2545:11-12 ) 
 การอุตสาหกรรม อําเภอเมืองสมุทรสาครเปนแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหนึ่ง     
โดยเฉพาะปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีพื้นที่อยูติดกับกรุงเทพมหานคร           
การคมนาคมสะดวก ปจจุบันมีโรงงานจํานวน  1,691 โรง  ซึ่งตั้งอยูทั่วไป และในนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ที่ตําบลทาทรายและตําบลบางกระเจา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  1,456  ไร  อุตสาหกรรม  
ในอําเภอเมืองสมุทรสาครมีอยูเกือบทุกประเภท เชนการแปรรูปอาหารทะเล  แปรรูปผลไม        
ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง   ส่ิงทอ   อาหาร อิเล็กทรอนิกส เปนตน  แรงงานในโรงงาน              
อุตสาหกรรมรวม 140,320 คน ซึ่งมีทั้งคนพื้นที่ แรงงานที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ    
แรงงานตางดาว ชาวพมา มอญ   กัมพูชา (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร  2545 :14 ) 
 การทํานาเกลือ  การทํานาเกลือเปนอาชีพหนึ่งองเกษตรกรที่อาศัยอยูใกลชายฝงทะเล
โดยเฉพาะชายฝงทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมือง
สมุทรสาครไดแก ตําบลกาหลง นาโคก บางหญาแพรก บานบอ บางกระเจา บางโทรัด โคกขาม
และพันทายนรสิงห  ภาพที่เห็นไดชัด คือริมถนนสายธนบุรี-ปากทอ ชวงรอยตอระหวางสมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม โดยในชวงฤดูรอนจะเห็นกองเกลือสีขาวกองอยูในนาทั่วไป พรอมกังหันตั้งอยู
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ดวยอยางสวยงาม  ที่ดินที่ใชนํานาเกลือเปนดินเค็มจัด ปลูกพืชน้ําจืดไมไดเลย พืน้ทีด่นิตองเปนดนิ
เหนียวสามารถเก็บขังน้ําไวไดนาน โดยไมซึมลงดิน หากปใดที่ฝนแลงจัดและมีลมทะเลพัดแรง    
จะทํานาเกลือไดมาก ชาวนาเกลือสวนใหญจะเริ่มทํานาเกลือตังแตเดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึง   
ฤดูฝน (มรกต  งามภักดี 2543:139-143) 
 
สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว 
  ศาลเจาพอหลักเมือง ตั้งอยูใกลทาเรือเทศบาลตําบลมหาชัย หางจากศาลากลาง
จังหวัดประมาณ 200 เมตร เปนjทีประดิษฐานเจาพอหลักเมือง ซึ่งมีวาเจาพอวิเชียรโชติ ซึ่ง                
ชาวสมุทรสาครใหความเคารพนับถือตามประวัติเลากันวา เดิมเปนแผนไมแกะสลักงดงามเปน    
รูปเทวารักษลอยน้ํามาขึ้นที่คลองมหาชัย ชาวบานไดอัญเชิญไปประดิษฐานไวบนตลิ่ง พรอมกับได
สรางเพิงหลังคามุงจากสําหรับใหผูสัญญจรไปมาสักการะบูชา ตอจากนั้นจึงไดพรอมใจกัน      
สรางศาลเจาขนาดใหญกวาเดิมทับบริเวณกําแพงเมืองเกา ซึ่งเคยใชเปนปอมปราการทางน้ํา      
ตอมาพระยาวิเชียรโชติ เจาเมืองสมุทรสาครและเปนผูบังคับบัญชาปอมปราการเสียชิวิตลง       
ชาวบานจึงเชิญวิญญาณของทานหรือเจาพอวิเชียรโชติมาสถิตย ณ ศาลเจาพอหลักเมือง เพื่อ  
คอยพิทักษรักษา คุมครองบานเมืองตลอดไป (ไพรัตน  จันทรเสม  และคณะ  2541:67) 
  ศาลพันทายนรสิงห ศาลพันทายนรสิงห มี 2 ศาล ศาลแรกตั้งอยูที่บานพันทาย       
นรสิงห ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยูบริเวณพื้นที่ชายเลน
ริมคลองโคกขาม  สถานที่แหงนี้เปนแหลงประวัติศาสศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับ พระราชพงศาวดาร            
กรุงศรีอยุธยา เร่ืองพันทายนรสิงห เมื่อ พุทธศักราช 2247 สมเด็จพระเจาเสือเสด็จโดยเรือพระที่นั่ง
เอกชัยเพื่อทรงเบ็ด ณ ปากน้ําเมืองสาครบุรี เมื่อเรือพระที่นั่งถึงตําบลโคกขาม ซึ่งเปนคลอง       
คดเคี้ยวและมีกระแสน้ําไหลเชี่ยว พันทายนรสิงหซึ่งถือทายเรือพระที่นั่ง  มิสามารถคัดแกไขไดทัน
โขนเรือพระที่นั่งกระทบกิ่งไมหักตกลงไปในน้ํา พันทายนรสิงหจึงไดกระโดดขึ้นฝงแลวกราบทูล   
ใหทรงลงพระอาญาตามพระราชกําหนดถึงสามครั้งดวยกัน เนื่องจากในสองครั้งแรกสมเด็จ     
พระเจาเสือทรงพระราชทานอภัยโทษ เนื่องดวยทรงเห็นวาเปนอุบัติเหตุสุดวิสัย แตทายสุดตองสั่ง
ใหประหารชีวิตพันทายนรสิงหตามคําขอ หลังจากนั้นก็ไดสรางศาลเพียงตาขึ้นไว ปจจุบันศาลเกา
ชํา รุดเหลือเพียงเสา  จึงสรางศาลขึ้นใหม เปนศาลกออิฐถือปูนภายในประดิษฐฐานรูป                
พันทายนรสิงหแตงกายเครื่องแบบทหารโบราณสวมหมวกถือพาย และมีศาลเล็กอีกศาลหนึ่ง     
คือศาลเจาแมศรีนวล (ศาลเจาแมหัวนาเกลือ)  กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
ของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  27  กันยายน พุทธศักราช 2479  ปจจุบันองคกรทองถิ่น
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ภาคเอกชนรวมกับกรมศิลปากร รวมกัน พัฒนาพื้นที่ จํานวน  100  ไร  บริเวณศาลพันทายนรสิงห 
ใหเปนสถานที่พักผอนและสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของจังหวัด  
  ศาลที่  2  ตั้งอยูตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  บริเวณ    
ปากคลองโคกขามเปนศาลขนาดเล็ก พื้นเปนไมยกสองชั้น มีเสารองรับ 6 เสา ฝาไมลูกประกน      
ขนาดเล็กบริเวณนี้เดิมสรางเปนที่บวงสรวงในการถายทําภาพยนต เร่ือง “ พันทายนรสิงห”  ตอมา
ประชาชนมีความเลื่อมใส จึงรวมใจกันสรางเปนศาลถาวร กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียน    
เปนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2498              
(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 2544: 51-52) 
  วัดใหญจอมปราสาท  ตั้งอยูที่บานทาจีน  ตําบลทาจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณทองคุงริมแมน้ําทาจีน  สันนิษฐานวาสรางตั้งแตสมัยอยุธยา เดิมบริเวณ
ที่ตั้งของวัดเปนชุมชนขนาดใหญ มีฐานะเปนเมืองทาตลาดริมแมน้ําทาจีน มีพอคาจากมะละกา 
ชาวจีน และชาวยุโรป เขามาแลกเปลี่ยนสินคากับไทยกันอยางเนื่องแนน วัดใหญจอมปราสาทนี้
ชาวบานเรียกชื่อตางๆกัน เชน วัดใหญบาง วัดจอมปราสาทบาง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ทรงยกฐานะใหเปนพระอารามหลวง และพระราชทานนามใหมวา “ วัดใหญสาครบุรี”  
พรอมกันนี้ไดพระราชทานพระไตรปฎก จํานวน  39  เลม ในฐานะที่เปนพระอารามหลวงดวย 
 ส่ิงสําคัญภายในวัด  ลักษณะที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญของวัดใหญจอมปราสาท 
ประกอบดวยอาคาร 3  หลัง หันหนาออกสูแมน้ําทาจีน ในแนวระนาบเดียวกัน ไดแก วิหารเกา 
อุโบสถ  ซึ่งอยูในเขตกําแพงแกวเดียวกัน และมีศาลาการเปรียญอยูนอกกําแพงแกว 
  1. วิหารเกา เปนอาคารกออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ฐานโคงแอนคลายเรือสําเภา     
มีสภาพปนรักหักพัง   ผนังดานทิศใตและหลังคาพังทลายลงมาหมด ผนังกออิฐถือปูนสอบเขา
ดานบน ดานหนามีซุมประตูมณฑปประดับลวดลายปูนปน 1 ชอง ดานหลังปดทึบ  ผนังดานทิศ
เหนือ มีเสาประดับผนังแบงออกเปน  5  ชอง ชองแรกและชองสุดทายยอมุมเขาไป สวนอีก 2 ชอง       
เปนผนังเรียบ ผนังกลางมีชองหนาตาง 2  บาน ซุมหนาตางเปนซุมหนานางประดับลวดลายปูนปน 
ที่หัวเสาของผนังแตละชองประดับปูนปนเปนลายกรวยเชิง สันนิษฐานวาวิหารนี้สรางสมัยอยุธยา         
ตอนปลาย 
  2. อุโบสถ  ตั้งอยูดานซายของวิหาร เปนอาคารกออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม            
มุงกระเบื้อง ชอฟาใบระกาหนาบันเปนปูนปนประดับกระจก ดานหนามีมุขยื่นออกมา 1 หอง     
ผนังกออิฐถือปูนมีประตูทางเขา-ออก 2  บาน ซุมประตูเปนลายปูนปนประดับกระจก เชนกัน    
บานประตูเปนไมแกะสลักลวดลายงดงาม แตละบานมีลวดลายไมเหมือนกัน ฝมือการแกะสลัก
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แกะเขาไปในเนื้อไมลึก  4  ชั้น ทําใหเปนภาพซอน เหมือนมีชีวิตจริง  บานประตู 2 บานแรก       
แกะสลักเปนลวดลายเครือเถาใบไมมีสัตวหลายชนิดอยูโคนตนไม เชน สมัน เกง เสือ และสัตวอ่ืนๆ 
สวนอีก 2  บาน เปนการแกะสลักลวดลายของตนสน มีลักษณะคลายตนจาก หรือมะพราว          
มีนกกระเรียนหรือที่ชาวจีนเรียกวา “นกแฮะ” เกาะอยูตามกิ่งไม นกชนิดนี้เปนสัญญลักษณของ
การมีอายุยืนนานและอยูเย็นเปนสุข บานประตูที่วัดใหญจอมปราสาทนี้ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน
เปนสมบัติของชาติ เมื่อพุทธศักราช 2505 
  3.  ศาลาการเปรียญ ตั้งอยูหลังวิหารเกา เปนเจดียกออิฐถือปูนยกพื้นสูง ฐานโคงแอน
คลายเหมือนสําเภา  หลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผา ชองหนาตางมีรูปทรงแปลกตา เชน รูปใบโพธิ์ 
รูปไข รูปส่ีเหลี่ยมยอมุม หนาบันมีลวดลายจําหลักดวยไมอยางงดงามภายในปูพื้นดวยไมแผน
ขนาดใหญ เครื่องไมสวนบนเปนไมส่ีเหลี่ยมรองรับอยางแข็งแรง เพดานมีลวดลายเชียน          
อยางงดงาม เมื่อประมาณ 30 ป กอน ในศาลาการเปรียญเปนสถานที่เก็บวัตถุโบราณและสวนที่
ปรักหักพังจากวิหารเกา เครื่องปนดินเผา เครื่องถวยจีน เครื่องสังคโลก เบญจงค โองน้ํา ตุกตาจีน           
ซึ่งปจจุบันไดสูญหายไปมาก (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 2544: 51-52) 
 วัดสุทธิวาตวราราม (ชองลม)  ตั้งอยูบริเวณปากอาวสมุทรสาคร ฝงตําบลทาฉลอม  
เปนพระอารามหลวงแหงหนึ่ง บรรยากาศภายในวัดเย็นสบาย ดวยทําเลที่ตั้งดีและหันหนาออกสู
ทะเลตามทิศทางลม จึงมีลมพัดผานตลอดเวลา วัดนี้ไดรับการพัฒนาเปนวัดตัวอยาง บริเวณ    
หนาวัดมีพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5  ประดิษฐานอยู  นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปูแกว      
ซึ่งเปนสถานที่ประดิษฐานศพของของปูแกวอดีตเจาอาวาสที่มรณะภาพไปแลวแตรางกายไมเนา
เปอยเปนที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป ภายในวิหารนี้จะมีนกนางแอนมาทํารังเปนจํานวนมาก 
  ปอมวิเชียรโชฎก   ตั้งอยูตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  บริเวณที่ตั้งเปน     
ที่ราบริมปากคลองมหาชัย  สรางเมื่อพุทธศักราช 2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว       
ทรงกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาโชฎึกราชเศรษฐี(ทองจีน)  เปนแมกองสรางปอมข้ึน เนื่องจากสมยั
รัชกาลที่  3  ไทยเกิดกรณีพิพาทกับญวนเรื่องเจาเมืองอนุวงศเมืองเวียงจันทร พระบาทสมเด็จ             
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเกรางวาญวนจะยกทัพพมารุกรานไทย โปรดเกลาใหสรางปอมข้ึน     
ตามปากแมน้ําสายสําคัญ 
  ลักษณะของปอมวิเชียรโชฎก กอดวยอิฐถือปูน กวางประมาณศอกเศษ สูงประมาณ  
6  ศอก มีหอรบ ไมมีปอมยาม ตามชองกําแพงของปอมมีปนใหญประจําการไวสําหรับปองกัน
ขาศึกที่จะเขามาทางปากน้ํา ปจจุบันตัวปอมเหลือเพียงสามดาน คือทิศเหนือ ทิศใต และทิศ          
ตะวันตก ซึ่งอยูติดกับแมน้ําทาจีน กําแพงของปอมบางสวนถูกตัดเพื่อใชเปนเสนทางสัญญจร  
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ภายในบริเวณปอมเปนที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจาพอหลักเมืองและสวนสาธารณะ ปนใหญ  
ที่บรรจุอยูตามชองของปอม หลอดวยเหล็ก ปากกระบอกปนดานบนแตละกระบอกมีรูปมงกุฎ และ
ตัวอักษร “GR”  อยูใตมงกุฎ  และสลักคําวา  “ BACON” ไวทุกกระบอก ปจจุบันไดเคลื่อนยายปน
ใหญมาอยูที่หนาศาลเจาพอหลักเมือง 4 กระบอก และที่ทําการเทศบาลนครสมุทรสาคร 2  
กระบอก (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 2544: 51-52) 
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ประเพณีแหเจาพอหลักเมือง  ชาวสมุทรสาครใหความเคารพศรัทธาเจาพอหลักเมือง
อยางยิ่งโดยเฉพาะชาวประมง กอนที่จะรอนแรมออกหาปลาในนานน้ําที่หางไกลหรือเขาฝงนัน้ตอง
มีการเซนไหวเจาพอหลักเมืองทุกครั้งและมักจุดประทัดบูชาเพื่อเปนศิริมงคล  งานแหเจาพอ     
หลักเมืองแตกอนจัดในชวงเทศกาลสงกรานต คือวันที่  12 ถึง  15  เมษายนของทุกป ปจจุบันแห
ในชวงวันเกิดเจาพอ คือ วันขึ้น  11  ค่ํา เดือน 5 ตามปฏิทินจีน  ตกอยูในเดือนมิถุนายน โดย   
ความรวมมือกันระหวางพอคาประชาชนและขาราชการในจังหวัด พิธีเร่ิมดวยการอัญเชิญเจาพอ
ลงมาจากศาลประทับในขบวนที่ตกแตงอยางสวยงาม แหแหนไปตามถนนสายตางๆจากนั้น
อัญเชิญ แลวแหขามแมน้ําจากฝงมหาชัยไปยังฝงทาฉลอม  แลวอัญเชิญกลับมาประทับฝงมหาชัย 
เพื่อใหผูคนมานมัสการบูชา รดน้ํา และปดทอง  (มรกต  งามภักดี 2544: 117-118) 
  

งานวจิัยที่เกีย่วของกับชดุการเรยีนรู 
 
  ในการพัฒนาชุดการเรียนรู  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่นนั้น       
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้คือ 
 ประภาพร  ศรีคํา (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการหาพื้นที่ ของนักศึกษาทางไกลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูดวยตนเองและแบบเรียน
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการสรางชุดการเรียนรูจาก
ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ศึกษาหลักสูตรและคูมือครู 3) วางแผนสรางชุดการเรียนรู 
4) สรางชุดการเรียนรู  5) ตรวจสอบแกไขขอบกพรองโดยอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 6) นํามา
ปรับปรุงและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  7) ทดลองใช   ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        
วิชาคณิตศาสตรเร่ืองการหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลกลุมที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรูสูงกวา  
กลุมที่เรียนโดยใชแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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 อังสนา  พิไสยสามนตเขต (2538 : บทคัดยอ)ไดพัฒนาชุดการสอน เร่ือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โดยใชเทปภาพบันทึกเปนสื่อหลัก  
ไดสรางชุดการสอนโดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 1) สํารวจขอมูลความตองการ 2) สรางชุดการสอน
ตามระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา 3) ทดลองใชและหาประสิทธิภาพ 4) ประเมินผลการใช   
เครื่องมือ  ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนที่สรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80         
ทั้ง  6 ชุดการสอน คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนจากการเรียนดวยชุดการสอนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน          
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 พรพิมล  บุญนิมิตร(2541:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางชุดการสอน เร่ืองกฎหมาย
แพงสําหรับเยาวชน ในรายวิชา ส 043 กฎหมายนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน    
วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดลําดับข้ันตอนการสรางชุดการสอนดังนี้ 1) สํารวจปญหา
ของนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาคูมือครู หลักสูตร 2) ดําเนินการสรางชุดการสอน  
3)นําชุดการสอนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 4)วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัย
พบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากเรียนจากชุดการสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 หทัยรัตน  อันดี (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญา  
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ไดสรางชุดการเรียนรูโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ
ความตองการและขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางชุดการเรียนรูและหาประสิทธิภาพการเรียนรู           
3) ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา        
ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 80/80  นักเรียนมีความรูความเขาใจกอนและหลังใชชุดการเรียนรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังใชชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนใชชุดการเรียนรู  ดานความคิดเห็นพบวานักเรียนชอบเรียนจากการเรียนโดยการใช       
ชุดการเรียนรู มีความสุขกับการทํากิจกรรม  สวนครูผูสอน  ผู รู ในทองถิ่น  และผูปกครอง                 
มีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูมีประโยชนกับนักเรียนมาก  
 วันเพ็ญ  มีคําแสน  (2544 :บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนสื่อผสม เร่ือง ทวีปเอเชีย: 
ดินแดนแหงความแตกตาง โดยมีข้ันตอนการพัฒนาชุดการสอนสื่อผสม 4  ขั้นตอน ดังนี้             
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2)  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสื่อผสม  3)  การทดลอง  
ใชชุดการสอนสื่อผสม  4) การประเมินชุดการสอนสื่อผสม  ผลการวิจัยพบวา ครูและนักเรียน
ตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนสื่อผสม ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและได    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
93

ลงมือปฎิบัติจริง ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  86.11/86.16   ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อผสมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนสื่อผสม 
 ศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง 
อาหาร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3   โดยมีข้ันตอน 4  ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียน 3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข              
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและครู ตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุมที่เนน      
นักเรียนลงมือปฏิบัติมีการวัดผลใหครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย           
2) ผลการพัฒนาชุดการเรียนพบวามีองคประกอบ คือ คูมือสําหรับนักเรียน คูมือสําหรับครู         
ซึ่งชุดการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 81.41/82.68  3)  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน 
ไดเรียนรูเร่ืองอาหารจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง และจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และครู   
มีบทบาทชวยแนะนําอํานวยความสะดวก  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารของนักเรียน 
กอนและหลังการใชชุดการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังใช    
ชุดการเรียนนักเรียนมีคะแนนสูงกวากอนการใช นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนวิชา     
วิทยาศาสตร เร่ืองอาหารอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนชวยใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนเร็วขึ้นและเขาใจดีข้ึน ทําใหสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนและชวยใหมีความ    
รับผิดชอบในการเรียนรู มีวินัยในตนเอง และนักเรียนมีความสามารถในการออกแบบการทดลอง       
เพื่อทดสอบสารอาหารอยูในระดับดี 
  อัมพร  เต็มดี  (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง การอนุรักษแหลง        
ทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี โดยมีข้ันตอนการ
พัฒนาชุดการเรียนรู  4  ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  2)  พัฒนาและ   
หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข  ผลการทดลองพบวา   
นักเรียน  ครู และบุคคลที่เกี่ยวของในชุมชนตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  การอนรัุกษ
แหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  โดยให
แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียรูในชุมชนและผูรูในทองถิ่น ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  
80.10/80.25   นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนกอนและ
หลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนสูง
กวากอนการใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรูเร่ือง การอนุรักษแหลง     
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ทองเที่ยวในชุมชน รูสึกรักและภูมิใจในทองถิ่นของตนมากขึ้น และนักเรียนมีความสามารถในการ
ทําชิ้นงาน อยูในระดับดี 
  กุหลาบ  หงษทอง   (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โดยมีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู  4  
ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  2)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการ
เรียนรู         3) ทดลองใช ชุดการเรียนรู  4) ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู   ผลการ
ทดลองพบวา   นักเรียน และผูที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชน  ชุดการเรียนรูมีเนื้อหา 7  เร่ือง คือ 
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทางทหาร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกายและ
จรรยามารยาทของ   นักเรียน   ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  81.86/80.13  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน กอนและหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิ
ติที่ระดับ 0.01    โดยมีคะแนนหลังใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนใช นักเรียนมีพฤติกรรมการเสาะ
แสวงหาความรู     ดวยตนเอง  มีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุงแกไขผลงานจนอยู
ในระดับที่สมบูรณ มีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนจากแหลงเรียนรูภายนอก 
 แอนเดอรสัน (Anderson 1982)  ไดสรางชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ในระดับประถมศึกษา โดยใช     
ชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบวา  มีความแตกตางกันอยางมี   
นัยสําคัญ จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน แตไมมีความ
แตกตางกันดานทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษา และผูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
 ชอรท เตอร  (Shorter 1982)   ไดสรางชุดการเรียนรู ด วยตนเอง  เพื่อแนะนํา
ประสบการณ ดานวิชาชีพเกษตรกรรม  เร่ือง  การใชจายของนักเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชชุดการเรียนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา ไมมีความแตกตางกัยอยางมี
นัยสําคัญระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยชุดการเรียนรูกับการสอนตามปกติ 
 ฮุลเลย (Hulley,Joan C.1998 : Abstract, อางถึงใน หทัยรัตน  อันดี 2544 : 64)  
ศึกษาเรื่อง การสรางชุดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการวิทยาศาสตรและวิชาสังคมศึกษาของ       
นักเรียนเกรด  5  ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนรูมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร 3 เร่ือง ไดแก               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
95

1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตรกายภาพ 3) ประวัติศาสตรและธรรมชาติของ  
วิทยาศาสตร ซึ่งเนื้อหาของแตละเรื่องนํามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรของหลักสูตรแมบทแหงชาติ 
ชุดการเรียนประกอบไปดวย วัตถุประสงค ส่ือการเรียนการสอนที่สรางขึ้น และการประเมินผล      
ครูสามารถใชชุดการเรียนการสอนจากการศึกษาคูมือ ผลของการใชชุดการเรียนรู พบวา ชวยใหครู
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางกวางขวาง 
 ชารจ (Schart 2000 : Abstract) ศึกษาเรื่องผลการรับรูของการออกแบบการเรียน     
การสอนโดยใชชุดการเรียนรู สําหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย วัตถุประสงคเพื่อ
ทดลองการรับรูเกี่ยวกับคุณคาและผลกระทบจากการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน(Instructional System design : ISD) เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ      
ความตองการของผู เ รี ยนจากการใชประ โยชนของชุดการ เ รี ยนรู  มีการวัดทัศนคติ                      
การออกภาคสนาม และการใชแหลงทรัพยากรบุคคล ส่ือผสมและเทคนิคพิเศษ ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษามีการรับรูเกี่ยวกับการใชประโยชนของการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนการสอนมากกวา 90% และทําใหนักการศึกษามีผลการเรียน
อยูในระดับดีเยี่ยม 46.09% ระดับดี 43.8 % ระดับปานกลาง 9.3% และงานวิจัยนี้ชวยให
บรรยากาศในการเรียนการสอนดีข้ึน 
  

สรุป 
 
 ชุดการเรียนรู มีความหมายหลากหลายตามที่นักการศึกษาไดใหความหมายไว ซึ่ง
พอจะสรุปไดวาชุดการเรียนรู เปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ซึ่งประกอบดวยสื่อผสมหลายๆอยางที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู มีการจัด
กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง    
โดยมีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา ใหผู เรียนบรรลุจุดประสงคตามที่กําหนดไว            
การจําแนกประเภทของชุดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายลักษณะ เชน จําแนกตามลักษณะ
ของการนําไปใชวาใชในลักษณะใด เชน ชุดการเรียนรูแบบบรรยาย  ชุดการเรียนสําหรับกลุมยอย 
ชุดการเรียนรูรายบุคคล และชุดการเรียนรูทางไกลเปนตน องคประกอบของชุดการเรียนรู             
มีความแตกตางกันไปตามกิจกรรมที่กําหนด วัตถุประสงคการเรียนรูและความแตกตางของผูใช     
แตอยางไรก็ตามองคประกอบที่คลายคลึงกัน ไดแก  1. บทนําหรือคําชี้แจง 2. จุดมุงหมายของ   
ชุดการเรียนรู 3. คูมือครู ประกอบดวย  แผนการสอน ใบความรูสําหรับครู  แบบประเมิน 4. คูมือ
นักเรียน ประกอบดวย    ใบงาน  ใบความรู เอกสารอานประกอบ ส่ือ  แบบทดสอบ  ชุดการเรียนรู
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มีประโยชนตอการจัด  กิจกรรมการเรียนการสอนกลาวคือ  เราความสนใจของผูเรียน ชวยเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ชวยแกปญหา
ความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยสรางเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยแกปญหา     
การขาดแคลนครู    แนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียนรู ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูของ  
สกินเนอร  ทฤษฎีการเรียนรูของธอนไดด   การสรางชุดการเรียนรูมีความแตกตางกันตามแนวคิด
ของนักการศึกษา แตสรุปไดวาขั้นตอนที่สําคัญประกอบดวย 4  ขั้นตอนใหญๆ คือ  1.  การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาใชในการสรางชุดการเรียนรู 2.การสรางชุดการเรียนรูและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู 3. การทดลองใชชุดการเรียนรู 4.การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
เมื่อสรางชุดการเรียนรูเรียบรอยแลวตองนําไปหาประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูนิยมตั้งไวที่  90/90 สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู  ความจํา และไมต่ํากวา  80/80สําหรับ     
เนื้อหาที่เปนทักษะ หรือเจตคติ ในสวนของกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน อยูในมาตรฐาน        
การเรียนรู สาระ หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544     
การสอนวิชาสังคมศึกษาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่  
ผูสอนควรนํามาใช ขอมูลทองถิ่นอําเภอเมืองสมุทรสาครเปนสาระความรูที่สอดคลองกับ           
การดําเนินชีวิตประจําวันของผูเรียน ซึ่งผูเรียนควรมีความรูความเขาใจ และจากผลการวิจัย
เกี่ยวกับชุดการเรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ พบวาชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมที่จะนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใหผูเรียน    
แสวงหาความรูดวยตนเอง จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กลาวมาเปนสวนที่มีความสัมพันธกับ      
ารพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวันโดยใช  ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ในครั้งนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 

บทที่  3 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  and 
Development) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research):การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 ข้ันตอนที ่ 2 การพัฒนา(Development):การพัฒนาและหาประสทิธภิาพของชุดการ
เรียนรู 
 ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research):การทดลองใชชุดการเรียนรู 
 ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development):การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
 
ขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
   วัตถุประสงค 
  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
  วิธีการดําเนินการ 
                 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ นโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติ  
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   ชุดการเรียนรู 
  2. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และหลักสูตร
สถานศึกษา 
  3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล การนําไปใชของชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวันโดย ใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยใชแบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ สอบถามความ
คิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จํานวน  39  คน   
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    เครื่องมือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขาย  
เนื้อหา  ส่ือ การวัดและประเมินผล  การนําไปใชของชุดการเรียนรู เ ร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
    ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป   ไดแก  เพศ  อายุ   ประสบการณการเรียน
ดวยชุดการเรียนรู  ความรู เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ     
(Check  list) จํานวน  4  ขอ 
   ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหากฎหมาย   
นารูในชีวิตประจําวัน   ส่ือการเรียนการสอน   การวัดผลประเมินผล  การนําไปใชของชุดการเรียนรู 
เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list)   จํานวน   5   ขอ 
    ตอนที่  3  แบบสอบถาม เกีย่วกับขอเสนอแนะอื่นๆ  ซึง่เปน แบบปลายเปด 
(Opened  form) จํานวน  1  ขอ 
    ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
                    การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู     
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
   ข้ันตอนที่  1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  เชน การสรางแบบสอบถาม  การสราง        
ชุดการเรียนรู กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น 
   ข้ันตอนที่  2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหาเนื้อหา ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและ      
การนําชุดการเรียนไปใช โดยกําหนดเปนคําถามแบบสํารวจรายการ(Check List) และแบบ     
ปลายเปด(Opened  form)   
     ข้ันตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 5 
คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช           
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item  Objective Congruence : IOC) โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
   ใหคะแนนเทากับ +1  เมื่อแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลอง 
         ใหคะแนนเทากับ    0  เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลอง 
   ใหคะแนนเทากับ  -1  เมื่อแนใจวาแบบสอบถามนั้นไมมีความสอดคลอง 
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                       นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรดังนี้   
      IOC   =      ΣR                                                
                                                                          N 
  เมื่อ  IOC    แทน  ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
         ΣR     แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                                N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
และพิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.50 ข้ึนไปจึงจะถือวาแบบสอบถาม
นั้นมีความสอดคลอง(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2527:69) ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน
ที่ผูวิจัยที่สรางมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.80-1.00  
     ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามมาดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจน สละสลวย ถูกตองตาม  
หลักการใชภาษา และเพิ่มตัวเลือกในแบบสอบถามใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหนักเรียน
ไดมีขอพิจารณาตัดสินใจมากขึ้น 
    ข้ันตอนที 5 นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขแลวนําไป
ทดลอง (Try out) สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางจริง  
    ข้ันตอนที่ 6 นําผลที่ไดจากการทดลองสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปใช       
สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จํานวน  39 คน 
    การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
                นําขอมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เกี่ยวกับความ
คิดเห็น ความตองการศึกษาเรื่องกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน 1 
ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ(%) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย       
และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
  4..ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหากฎหมาย        
ในชีวิตประจําวัน ส่ือการเรียนการสอน   การวัดผลและประเมินผล  การนําไปใชของชุดการเรียนรู     
เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  โดยสัมภาษณศึกษานิเทศก  2  คน        
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1  คน    ครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน       
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  1  คน โดยการใชแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง (Structure  
Interview) 
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    เครื่องมือ แบบสัมภาษณความคิดเห็นของ ศึกษานิเทศก  ผูบริหารโรงเรียน ครู   
ผูสอนกลุมสารการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      
เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการนํา              
ชุดการเรียนรูไปใช  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ตอนที่  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ตําแหนงหนาที่  ประสบการณในการทํางาน   ประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมาย
นารูในชีวิตประจําวัน  จํานวน  6  ขอ 
    ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ             
การวัดผลประเมินผล  และการนําชุดการเรียนรูไปใช  จํานวน  3  ขอ 
    ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู      
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  
1  ขอ 
    ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
    ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู        
และศึกษาสภาพทั่วไปของทองถิ่น 
    ข้ันตอนที่  2 สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 1 โดยนํามากําหนด
ประเด็นสําหรับการสัมภาษณ 
    ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ               
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา ในดานเนื้อหา และภาษา ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  
Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนํา  ของ  อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและ   ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ ปรับปรุงหัวขอของแบบสอบถามโดยระบุวาใชกับใคร ปรับคํา
ชี้แจง                  ใหมีความชัดเจน ปรับภาษาใหสละสลวยและถูกตอง แกไขคําผิด 
    ข้ันตอนที่  4  นําไปสัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญ  คือ  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารโรงเรียน          
ครูผูสอนกลุมสารการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    ขั้นตอนการสัมภาษณ 
    ข้ันตอนที่  1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษานิเทศก  
ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.3  และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณ 
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   ข้ันตอนที่  2  ประสานงาน  ขอนัดเวลา  และสถานที่สัมภาษณ 
   ข้ันตอนที่  3  ผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง  ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการสัมภาษณ ดังนี้ 
 3.1  ข้ันเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น  
 3.2 ข้ันดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยแนะนําตนเอง และบอกจุดมุงหมาย          
ของการสัมภาษณแกผูรับการสัมภาษณ ผูวิจัยสัมภาษณโดยถามคําถามตามขอความในแบบ
สัมภาษณที่สรางขึ้น ซึ่งในการสัมภาษณอาจถามคําถามใดกอนหรือหลังก็ไดตามความเหมาะสม 
  3.3 ข้ันบันทึกผลการสัมภาษณผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันทีลงในแบบ
สัมภาษณ 
  3.4 ข้ันปดการสัมภาษณ เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ผูวิจัยกลาวขอบคุณ     
ผูใหสัมภาษณ 
    การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
     นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็น รูปแบบ  ขอบขายเนื้อหา 
ส่ือ การวัดผลประเมินผล และการนําไปใช ของชุดการเรียนรู  เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชคารอยละ 
จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  วิเคราะหความคิดเห็นโดยวิเคราะหเนื้อหา  
(Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
  5..ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ 
ขอบขายเนื้อหา และการนําไปใช ของชุดการเรียนรู   เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยการจัดสนทนากลุม(Focus  Group)ซึ่งมี
ผูรวมสนทนาดังนี้  ผูบริหารโรงเรียน  1  คน ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1 คน  หัวหนากลุมสาระ
สังคมศึกษา  1 คน  ผูปกครองนักเรียน 2  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   2 คน  ผูนําทองถิ่น  
1  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  1  คน  รวม  9  คน  สําหรับการสนทนากลุมนั้น     
ไดนําประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็น  ขอบขายเนื้อหา รูปแบบ ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล และการนําชุดการเรียนรูไปใช  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู   
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ประเด็นที่เกี่ยวของ
กับแบบสอบถาม การศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชากฎหมายนารู  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มาวิเคราะหรวมกัน มีกําหนดเวลาสนทนาประมาณ 2  ชั่วโมง  โดยกําหนด
ประเด็นในการสนทนากลุม 3  ตอนดังนี้ 
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   เครื่องมือ แบบบันทึกการสนทนากลุม ประกอบดวย  2  ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 
   ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ  ขอบขายเนื้อหา ส่ือ การวัดผล
ประเมินผล และการนําไปใช  ของชุดการเรียนรู 
   ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
   ขั้นตอนในการสรางประเด็นการสนทนากลุม 
    1.นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ นโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา      
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 หลักสูตร
สถานศึกษา  ขอมูลพื้นฐาน  จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางใน         
การกําหนดประเด็นสนทนากลุม 
   2. กําหนดวัตถุประสงคของการสนทนากลุม โดยนํามากําหนดเปนประเด็นคํา 
ถามในการสนทนากลุม ซึ่งประเด็นคําถามที่กําหนดมีลักษณะกวางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูรวม          
เขาสนทนาแสดงความคิดเหน็ 
   3.นําประเด็นคําถามการสนทนากลุมที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษา    
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง( Index of Item  Objective 
Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการประเมินคาดัชนีความสอดคลองไวที่ 0.50  ข้ึนไป    
ซึ่งจากการหาคาดัชนีความสอดคลอง พบวาประเด็นคําถามการสนทนากลุมที่ผูวิจัยสรางขึ้น        
มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.80-1.00  
   4.นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับประเด็นที่ใชในการสนทนาบางหัวขอ         
ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสนทนากลุม ดังนี้ปรับปรุงภาษา แกไขคําผิด การฉีกคํา     
การเวนวรรค  ใหถูกตอง 
   5.นําประเด็นการสนทนากลุมที่สมบูรณแลวไปดําเนินการสนทนากลุมกับ           
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว 
   ขั้นตอนการจัดสนทนากลุม 
                   ข้ันตอนที่ 1 กําหนดประเด็นคําถาม โดยผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา         
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางเปนประเด็นคําถาม 
                   ข้ันตอนที่  2  กําหนดกลุมผูรวมสนทนา ในการกําหนดกลุมผูรวมสนทนา ผูวิจัย
ไดนํา ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสามัคคีมารวมสนทนาดังนี้ ผูบริหาร        
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โรงเรียน  จํานวน 1  คน  ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 1  คน หัวหนากลุมสาระสังคม
ศึกษา  จํานวน 1  คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน  2  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน   
2 คน  ผูนําทองถิ่น จํานวน 1  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน 1  คน  รวม  9 คน   
                   ข้ันตอนที่  3  จัดเตรียมแนวทางในการสนทนา เมื่อไดประเด็นในการสนทนาแลว    
ผูวิจัยนําไปหาคุณภาพโดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา(Content Validity)  
แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item  Objective Congruence 
: IOC)  และปรับปรุงแกไขประเด็นสนทนาบางหัวขอที่ไมตรงกับวัตถุประสงคของการสนทนากลุม 
   ข้ันตอนที่  4  กําหนด วันสนทนากลุม วันที่ 27 มีนาคม 2548 เวลา 09.30 - 
11.30 น. ณ. หองวิชาการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ในการดําเนินการสนทนากลุมและแจงให
ผูเขารวมสนทนากลุมทราบ 
                    ข้ันตอนที่ 5 จัดเตรียมอุปกรณและทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นและ               
หนา ที่ของบุคลากรที่ไปชวยผูวิจัยในการสนทนากลุม 
                   ข้ันตอนที่   6   ดําเนินการสนทนากลุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ดังนี้ 
      6.1 ผูวิจัยและคณะใหการตอนรับผูเขารวมสนทนา เชญิชวนใหนัง่ในสถานที ่   
ที่จัดเตรียมไว บริการน้ําดืม่ อาหารวาง   
   6.2 ผูวิจัยแนะนําตนเองและคณะวิจัย  อธิบายจุดประสงคของการสนทนากลุม  
สนทนาเรื่องทั่วไปเพื่อสรางบรรยากาศ  ขออนุญาตบันทึกภาพ 
   6.3 ดําเนนิการสนทนากลุมตามประเด็นทีก่ําหนดจนจบสรุปผลการสนทนา
กลุม 
   6.4  กลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกผูรวมสนทนา 
   ข้ันตอนที ่ 7  จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห 
                   ข้ันตอนที่  8  วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน 
  การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus  Group) 
   เมื่อจัดการสนทนากลุมแลวผูวิจัยสรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุมโดยการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  วิเคราะห
ความคิดเห็นโดยวิเคราะห  เนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
  6.  ศึกษาขอมูลทองถิ่น  โดยผูวิจัยศึกษาเรื่องราว  ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่น  และความรูเกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อนํามาวิเคราะหวามีเร่ืองราว ปรากฏการณทางสังคม และ
ความรูเกี่ยวกับทองถิ่นอะไรบางที่เหมาะสม สามารถนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาชุดการเรียนรู  
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โดยการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ขอมูลจากอินเทอรเน็ต สัมภาษณบุคคลในทองถิ่น ผูที่เกี่ยวของ
กับการใชกฎหมายเรื่องตางๆ  เชน เจาหนาที่จราจร   เจาหนาที่ตํารวจ  หัวหนาฝายบุคคลที่
เกี่ยวของกับการใชแรงงาน   เพื่อเก็บขอมูลตางๆนํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู              
  การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาขอมูลทองถิ่น 
  นําขอมูลที่ไดจากจากการศึกษา สัมภาษณบุคคล ที่เกี่ยวกับขอมูลทองถิ่น นํามา
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
  จากที่กลาวมาผูวิจัยจงึไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขนตอนที ่ 1  การศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการใชชุดการเรียนรู  ไวดงัตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขัน้ตอนศึกษาขอมูลพืน้ฐานในการใชชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห 
ขอมูล 

เพื่อศึกษา 
เอกสาร ตํารา 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติการศึกษา   
    พุทธศักราช 2542 
- นโยบายการศึกษา   
- การพัฒนาชุดการเรียนรู 
- กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
 

เอกสารที่เกี่ยวกับ 
นโยบายการศึกษา  
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content 
Analysis)แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

เพื่อวิเคราะห 
หลักสูตร 

วิเคราะห - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   พุทธศักราช  2544 :สาระ 
   การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตร 
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)แลวนําเสนอ   
แบบพรรณนาความ 

เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับรูปแบบ 
ขอบขายเนื้อหา ส่ือ 
การวัดผลประเมินผล 
และการนําไปใช  
ของชุดการเรียนรู 

สอบถาม นักเรียนศึกษาปที่  3  
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 
 จํานวน  39   คน 
 
 

แบบสอบถาม  
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะห   
คารอยละ(%) และวิเคราะห
เนื้อหา (Content nalysis) 
แลวนําเสนอแบบ    
พรรณนาความ 
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ตารางที่  4 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รูปแบบ ขอบขาย
เนื้อหา ส่ือ การวัดผล
ประเมินผลและการ
นําไปใช     ของชุด
การเรียนรู 

สัมภาษณ 
 

- ศึกษานิเทศก   2  คน 
- ผูบริหารโรงเรียน  1  คน 
- ครูผูกลุมสาระการเรียนรูสังคม  
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ชั้นม.3  1  คน 
- ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น 
   1  คน 

แบบสัมภาษณ  
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะห      
คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบ พรรณนาความ 

เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของเกี่ยวกับ
รูปแบบ ขอบขาย
เนื้อหา ส่ือ การวัดผล
ประเมินผลและการ
นําไปใช     ของชุด
การเรียนรู 

สนทนากลุม - ผูบริหาร  1  คน 
- ครูวิชาการ  1 คน 
- หัวหนาหมวดกลุมสาระ 
   การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  
   และ วัฒนธรรม  1  คน 
- ผูปกครองนักเรียน  2  คน 
- นักเรียนชั้น ม.3     2  คน 
- ผูนําทองถิ่น  1  คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน  1  คน 

แบบบันทึกการสนทนากลุม  
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะห 
คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
แลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความ 

เพื่อศึกษา 
ขอมูลทองถิ่น 
 

ศึกษาและ
สัมภาษณ 

-  เอกสารที่เกี่ยวของกับทองถิ่น 
-  ผูที่ เกี่ยวของในการใช 
   กฎหมายเรื่องตางๆ 
- ผูรูในทองถิ่น 

แบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content 
Analysis)แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
 

 
ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
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  ขั้นตอนการดําเนินการ  
 1. วิเคราะหผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่  1 ทุกขั้นตอนเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง 
 2.ดําเนนิการสรางชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล  
ทองถิน่  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ฉบับรางโดยมีองคประกอบดังนี้ 1) คูมือครู  
ประกอบดวย (คํานําวัตถุประสงค การออกแบบกการเรยีนรู คําชี้แจงประกอบการใช  ชุดการเรียนรู  
แผนการจัดการเรียนรู   ใบความรูสําหรับครู แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน  แบบประเมินผลงาน
นักเรียน)  2) คูมือสําหรับนกัเรียน   ประกอบดวย (คาํนํา วัตถุประสงค  คาํชี้แจงสําหรับนักเรียน  
บทบาทของนกัเรียน  ข้ันตอนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน  แบบฝกหัด     
แนวการตอบใบงาน/แบบฝกหัด  และแบบทดสอบ)  การใชชุดการเรียนรู เมื่อได    องคประกอบ
ของชุดการเรียนรูฉบับราง จึงดําเนินการสรางชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3  จํานวน 6 เร่ือง ดังตอไปนี ้ 1) กฎหมาย
เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน    2) กฎหมายทะเบยีนราษฎร  3) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ทางบก 4) กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว  5) กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดใหโทษ   
6) กฎหมายแรงงาน   
 3.นําชุดการเรียนรูฉบับรางที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ          
ผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  แลวนํามาปรับปรุงแกไข
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item  Objective Congruence : IOC) 
 4.นําชุดการเรียนรู ที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ            
ผูเชี่ยวชาญ ไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ 
 5.นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ            
ผูเชี่ยวชาญไปหาประสิทธิภาพ E1/E2  ซึ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพ ทําการทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม   อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร  โดย
มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
  5.1 แบบรายบุคคล(Individual Tryout)  นําชุดการเรียนรูไปใชกับผูเรียนซึ่งมีระดับ
ความรูแตกตางกัน คือ เกง1 คน ปานกลาง 1  คน และออน 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความยากงายของภาษา นําไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 60/60  และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
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  5.2  แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนทีม่ีความรูแตกตางกนั คือ ออน 3  คน ปานกลาง 3 คน และเกง 3  คน รวม  
9  คน นาํผลทีไ่ดจากการคํานวณไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 70/70แลวนาํไป
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนกอนนาํไปทดลองใชกับกลุมจริง 
 สถิติการวิเคราะหขอมลู  (ชัยยงค  พรหมวงศ 2540 : 247-248 , อางถึงใน                
ศิริชัย จิรจีรังชยั  2545:78 )      
               
                                              Σx   
                    สูตร  1      E

1
         =                      ×  100                                                                                                                 

                                                                                                                                      
  E1   หมายถึง  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ 

  ΣX หมายถึง  คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทําได 
  A  หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดรวมกัน  
  N  หมายถึง  จํานวนผูเรียน 

                            ΣF 
                  สูตรที่  2   E 2          =                           × 100 
                          

  E 2   หมายถึง  คาประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
  ΣF หมายถึง  คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 
  B หมายถึง  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  
  N หมายถึง  จํานวนผูเรียน 
  การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู โดยใชสูตรที่กลาวมาขางตน หาได

จากการนําคะแนนแบบฝกหัดหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวยและ
คะแนนสอบหลังเรียนคํานวณดวยการหาคา E1/E2  เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80  

  นําคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดมาเทียบเกณฑดังนี้ 
  สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 

2.5% ข้ึนไป 

N  
A  

N
B
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  เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแต
ไมเกิน 2.5 % 
  ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา 
2.5  %  ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
  6. นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
สมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลองใชจริง 
  จากขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู ผูวิจัยสามารถสรุปวิธีการ
ดําเนินการไดตามตารางที่  5   
 
ตารางที่  5    สรุปวิธีการดําเนินการขั้นการพัฒนาและการหาประสทิธภิาพชุดการเรยีนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อพัฒนา 
ชุดการเรียนรู 
กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน      
โดยใชขอมูลทองถิ่น 

การพัฒนาชุดการ
เรียนรูฉบับราง 
ประกอบดวย 
1.  คูมือครู   
2.  คูมือนักเรียน 

- ชุดการเรียนรู กฎหมายนารู     
ในชีวิตประจําวัน  โดยใช      
ขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของ
ชุดการเรียนรู 

ตรวจสอบชุดการเรียนรู   
 
 

อาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธ 3  คน 
ผูเชี่ยวชาญ   5  คน 

ตรวจสอบชุดการเรียนรู 
 วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 
และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของชุดการสอน ( IOC ) 

เพื่อปรับปรุงแกไข 
ชุดการเรียนรู 
 

แกไขปรับปรุง 
ชุดการเรียนรู 

- ชุดการเรียนรู วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)  

เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู 

 นําชุดการเรียนรูที่  
สรางขึ้นไปทดลองใช
กับนักเรียนเปน 
รายบุคคล  
(Individual Tout)  

นักเรียนชั้นมัธยม  
ศึกษาปที่  3 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ที่มี      
ผลการเรียน เกง     
ปานกลาง  ออน     
อยางละ 1 คน         
รวม 3 คน 

ชุดการเรียนรู  
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหหาคารอยละของ
คะแนนเฉลี่ย (⎯X  )  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
ของ คา E1/E2 
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ตารางที่  5  (ตอ)  
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อปรับปรุงแกไข
ชุดการเรียนรู 

แกไขปรับปรุง 
ชุดการเรียนรู 

 ชุดการเรียนรู วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 

เพื่อหาคา
ประสิทธิภาพของชุด 
การเรียนรู 

นําชุดการเรียนรูที่สราง
ขึ้นไปทดลองใชกับ 
นักเรียนเปนกลุม 
(Small Group Tryout ) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3 ที่ไมใชกลุม     
ตัวอยาง ที่มี                   
ผลการเรียน เกง      
ปานกลาง ออน     
อยางละ 3 คน         
รวม 9 คน 

ชุดการเรียนรู  
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหหาคารอยละของ
คะแนนเฉลี่ย(⎯ X  )            
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
หา คา E1/E2 
 

เพื่อแกไขปรับปรุงชุด
การเรียนรูกอนนําไป
ทดลองใชกับ 
กลุมตัวอยางจริง 

แกไขและปรับปรุง      
ชุดการเรียนรู 

- ชุดการเรียนรู 
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะห 
เนื้อหา(Content Analysis) 
แลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความ 
 

 
ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชชุดการเรยีนรู  
 วัตถุประสงค 
 เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูและหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู
ในชีวิตประจาํวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ไดโดยการสุมแบบอยางงาย    
(Simple Random Sampling)  เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามคัคศีรัทธาราม      
จํานวน  39  คน 

    แบบการวิจัย  ใชแบบการทดลอง แบบ   Pre  Experimental Design  แบบกลุมเดี่ยว
สอบกอนและหลัง   One Group Pretest Posttest Design  (  พวงรัตน  ทวีรัตน 2543:59-69) 
 
          T1                 X              T2 
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 T1        แทน  การทดสอบกอนใชชุดการเรียนรู 
 X      แทน  การทดลองใชชุดการเรียนรู 
 T2         แทน  การทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู 
 ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่นไป
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  
อเภอเมืองสมุทรสาคร  จงหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  39  คน โดยมีเครื่องมือดังนี้ 
 1.ชุดการเรียนรู  เ ร่ือง  กฎหมายนา รู ในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น         
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  1  ชุดประกอบดวย  6  ชุด  
             2. แบบทดสอบกอนและหลังใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน       
โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  2  ฉบับ 
 วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยนําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น 
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  จํานวน 39 คน           
ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2548 
 2.ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน   โดยใช 
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ของแตละเรื่องใหเขาใจโดยละเอียด 
 3.  จัดเตรียม ส่ือ วัสดุอุปกรณที่ตองใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรูใหครบถวนเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสมบูรณตรงตาม
จุดประสงค 
 4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) นักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน  30  ขอ ใชเวลาในการดําเนินการ  1  ชั่วโมง 
 5.  ดําเนนิการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจาํวัน โดยใช    
ขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  ตามขั้นตอนดังนี ้
      5.1 ข้ันนาํ  ครูผูสอน ผูรูในทองถิน่ แนะนําการใชชุดการเรียนรูและชีแ้จง
รายละเอียดเกีย่วกับ วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู วิธีการปฏิบัติในการใชชุดการเรยีนรู  
ประโยชนที่ไดรับ  จากการใชชุดการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 
  5.2 ข้ันปฏิบัติกิจกรรมใหนักเรียนปฎิบัติกิจกรรมตามใบงานของชุดการเรียนรูใน     
แตละชุดคือ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก   กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว  กฎหมาย
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เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ กฎหมายแรงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนรูโดย
นักเรียนศึกษาจากชุดการเรียนรู   ผูรูในทองถิ่น  และแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ไดแก  เจาหนาที่
จราจร       เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด   แหลงเรียนรูบริเวณรอบตัวเมืองสมุทรสาคร 
   5.3  ข้ันสรุป  นักเรียนนําสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงาน มารวมอภิปรายสรุป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 
  6. หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จส้ินในแตละเร่ือง นักเรียนทําแบบทดสอบ       
หลังเรียน (Posttest) จนครบทุกชุดการเรียนแลวหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียน               
แบบ    Field Tryout   E1/E2  ใชเกณฑ  80/80 

  ข้ันตอนการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช       
ขอมูลทองถิ่น  สรุปการดําเนินการไดตามตารางที่   6   

 
ตารางที่  6  สรุปข้ันตอนการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อทดลองใชชุดการ
เรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน  โดย
ใช  ขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 

1. ทดสอบกอนเรียน    
(Pretest) 

2. ดําเนินทดลองใช 
    ชุดการเรียนรู 
     2.1 ขั้นนํา 
     2.2 ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม 
      2.3 ขั้นสรุป 
3.ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 
4. หาประสิทธิภาพของ 
ชุดการเรียนรู E1/E  
 แบบภาคสนาม 
 ( Field Tryout) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 
โรงเรียนวัดสามัคคี
ศรัทธาราม 
จํานวน  39  คน 

ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมาย
นารูในชีวิตประจําวัน          
โดยใชขอมูลทองถิ่น    
สําหรับนักเรียนชั้น       
มัธยมศึกษาปที่ 3  
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหคาเฉล่ีย  (⎯X  )  
วิเคราะหคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) ของคา     
E1 / E2  และวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis)  
แลวนําเสนอแบบ 
พรรณนาความ 
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ขั้นตอนที่  4  การประเมินชุดการเรียนรู มีการดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อนําผลการประเมิน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น และผลงานนกัเรยีน
มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น เพื่อสามรถนําไปใชไดอยางมี     
ประสิทธิภาพตอไป 
 วิธีดําเนินการ 
 1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น   ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
    เครื่องมือ  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน         
โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวนชุดละ 30  ขอ เปนขอสอบแบบ
เลือกตอบ (Multiple choice)  ชนิด 4 ตัวเลือก  มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑ        
การใหคะแนน ตอบถูกได  1  คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบได  0  คะแนน   

   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ  ศึกษา      
ผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตร คูมือครู คูมือการวัดและประเมินผล  แลวดําเนินการวเิคราะห
ขอสอบแยกตามเนื้อหาและจุดประสงค รายละเอียดดังตารางที่    7 (หนา  113) 
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ตารางที่  7  ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

จุดประสงคการวัด (จํานวนขอ)  
เนื้อหา 

 
จํานวน
ขอ 

วัด 
ความจํา 

วัด
ความรู
ความ 
เขาใจ 

วัดการ
นําไปใช 

วัดการ
วิเคราะห 

วัดการ
สังเคราะห 

วัดการ
ประเมิน
คา 

1. กฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 

5 3 1 1 - - - 

2.กฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎร 

5 2 2 1 - - - 

3.กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก 

5 2 1 1 1 - - 

4.กฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะ 
ครอบครัว 

5 2 1 1 1 - - 

5. กฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดใหโทษ 

5 3 1 1 - - - 

6.กฎหมายแรงงาน 5 4 1 - - - - 
รวม 30 16 7 5 2 - - 

  
  ข้ันตอนที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับใชในการ
ทดสอบกอนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกันแต
เปลี่ยนแปลงโดยสลับขอและสลับตัวเลือก 
  ข้ันตอนที่  3 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ           
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบวาตรงตาม    
จุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 
ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.80-1.00  นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
โดย แกไขคําชี้แจงใหมีรายละเอียดชัดเจนขึ้น  ปรับขอคําถามใหกระชับ เขาใจงายไมกํากลวง  
ปรับตัวเลือกตอบใหมีความใกลเคียง  ปรับภาษาที่เกี่ยวกับกฎหมายใหถูกตอง แกไขคําผิด 
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    ข้ันตอนที่ 4 นําแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม 
ตัวอยาง แลวนําคะแนนที่นกัเรียนแตละคนสอบมาวิเคราะห หาความยากงาย (p) ซึ่งเกณฑ 
ความยากงายของขอสอบอยูที่ระหวาง 0.20 - 0.80 ซึ่งแบบทดสอบที่สรางไดคาความยากงาย 
ตามเกณฑ คือ  มีคาอยูระหวาง  0.20-0.87  และนําไปคาอํานาจจําแนก (r) โดยคาอํานาจจําแนก  
ตามเกณฑ     ที่กําหนดคือมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซึ่งจากการหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ที่สรางมีคาระหวาง 0.20-0.53  เปนตามเกณฑที่กําหนด นําขอสอบที่ไมถึงเกณฑมาปรับปรุงแกไข
จนไดขอสอบ จํานวน  30  ขอ 
    ข้ันตอนที่ 5 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จาํนวน  30  คน นําคะแนนที่ไดทั้ง 2  ชุด มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น  
(Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สัมพนัธ  ซึง่ใชสูตรของ เพยีรสัน  ไดคาความเชือ่มั่น 0.89  
   ข้ันตอนที่  6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาความเชื่อมั่นแลวนําไป
ทดสอบกอนและหลังใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   1.การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิต     
ประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  กอนและหลังใชชุดการเรียนรูใชรอยละ (%) คาเฉลี่ย (⎯X  )      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
       2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและ 
หลังเรียน โดยใชชุดการเรียนรู โดยใชคา t แบบไมอิสระ (t–test Dependent) โดยใชสถิติสูตร 
ตอไปนี้ 
    คาเฉลีย่  (Mean)    (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538:73-79)       
     
                    ⎯X     =   

        
         เมื่อ  ⎯X     แทน  คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 
                          ΣX   แทน  ผลรวมของคะแนนขอมูลทัง้หมด 
       N       แทน  จาํนวนผูเรียนทัง้หมด 
 
 

ΣX   
 N 
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 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)(บุญชม  ศรีสะอาด 2535 :60) 
   
 S.D.   =      NΣX 2 - (ΣX) 2 

                                  √        N ( N-1) 
 เมื่อ  S.D.  แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X       แทน   คะแนนแตละตัว 
                            N       แทน   จาํนวนคะแนนในกลุมตัวอยาง 
                                    Σ          แทน   ผลรวม  

  คา t แบบไมอิสระ (t –test Dependent) (พวงรัตน  ทวรัีตน 2543:165) 
            
                                   ΣD 
     t          =           n ΣD2 – (ΣD)2 

                                                      n-1 
                              t        แทน   การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 
          D       แทน   ผลตางของคะแนนในแตละคู 
   n       แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
    ΣD     แทน   ผลรวมของผลตางของคะแนน 
    ΣD2     แทน   ผลรวมของผลตางของคะแนนยกกําลังสอง 

 
วิเคราะหความเชื่อมั่น  (Reliability) 

   วิเคราะหความเชื่อมัน่ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ ของเพยีรสัน  โดยมีสูตร  
ดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 122) 

 rtt        =                                      N ΣXY- ΣX ΣY  
                      [NΣX2  -( ΣX) 2 ]  [NΣ Y2  - (ΣY)2 ] 
 

                        เมื่อ  rtt       แทน  คาความเชื่อมัน่ 
                            XและY     แทน  คะแนน 2  ชุด 
                                 N      แทน  จํานวนคนในกลุม 
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 คาความยาก (Difficulty) (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :129) 
  
  p       =                     
 
  เมื่อ    p      แทน   คาความยากของคาํถามแตละขอ 
           R      แทน   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
                    N     แทน   จํานวนผูเขาสอบทัง้หมด 
 คาอํานาจจาํแนก (Discrimination)  (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :130) 
 
                      r          = 
           r       แทน   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
           Ru    แทน   จาํนวนผูที่ตอบถูกขอนัน้ในกลุมเกง 
              Re     แทน   จํานวนผูที่ตอบถูกขอนัน้ในกลุมออน 
           N     แทน   จาํนวนคนในกลุมตัวอยางทัง้หมด  
   2. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยชุดการเรียนรู กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
   เครื่องมือ  แบบสอบถามความคิดเห็น  ซึ่งประกอบดวย 3  ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ
อายุ  อาชีพของผูปกครอง  ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list)  จํานวน  3  ขอ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา(Rating  Scale) โดยกําหนดชวงความคิดของนักเรียนเปน  3  ระดับ คือ  มาก ปานกลาง  นอย 
มีคะแนน  3,2,1 ตามลําดับ  จํานวน  10  ขอ 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ จํานวน  1  ขอ  
    ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
   ข้ันตอนที่  1   ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง 
แบบสอบถาม 
   ข้ันตอนที่  2  ศึกษา พิจารณาหัวขอ จุดมุงหมายที่ตองการทราบเพื่อเปนขอบเขต
ในการสรางแบบสอบถาม 
   

R      
N 

Ru  -  Re 

    N/2 
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       ข้ันตอนที่  3  นําแบบสอบถามใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)     
ซึ่งแบบสอบถามไดคาคาดัชนีความสอดคลอง 0.80-1.00 เปนเฉลี่ยที่ยอมรับไดคือมีคาตั้งแต 0.50 
ข้ึนไป  
   ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try out)กับนักเรียน        
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จํานวน  30  คน  
   ข้ันตอนที่  5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น มาปรับปรุงแกไขตามคํา  
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณ แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

   1.  วิเคราะหหาคาความถี่ และคารอยละ(%) ของขอมูลในแบบสอบถามตอนที่  1 
   2.  วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของขอมูล   
แบบสอบถามตอนที่  2 
  มาก               ใหคะแนน   3   คะแนน 
          ปานกลาง       ใหคะแนน   2   คะแนน 
          นอย               ใหคะแนน   1   คะแนน 
  แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นโดยใชเกณฑแปลความหมาย
ของความคิดเห็นดังนี้ 
  1.00 - 1.50      เห็นดวยนอย 
                            1.51 - 2.50      เห็นดวยปานกลาง 
                            2.51 - 3.00     เห็นดวยมาก 
   3. วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) ของขอมูลแบบสอบถามตอนที่  3 
 3.ประเมินผลงานนักเรียนโดยการใหนักเรียนจัดทํา แผนภูมิความรู หนังสือเลมเล็ก 
ปายนิเทศ และแผนพับ “กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน” โดยการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
  เครื่องมือ  แบบประเมินผลงานนักเรียน  โดยประเมิน   ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค วิธีการนําเสนอ  การยอมรับผลงาน และการนําไปใชประโยชน   โดยเปนแบบ
ประเมินแบบสํารวจรายการ ( Check lists) ซึ่งแตละดานมีคะแนนเต็ม  4  คะแนน  คือ  ดีมาก = 4   
ดี  = 3   พอใช  = 2  และปรับปรุง = 1   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

118

 

   ขั้นตอนการสรางแบบประเมินผลงานนักเรียน 
  ข้ันตอนที ่ 1  ศึกษาวธิีการสรางแบบประเมินผลงานนักเรียน จากเอกสาร ตํารา   
งานวิจยั และเอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   
  ข้ันตอนที ่ 2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่1 มาวเิคราะห เพื่อกาํหนดโครงสราง
ขอบเขตของการประเมินผลงานของนกัเรยีนตามสภาพจริง และดําเนนิการสรางเครือ่งมือ 
   ข้ันตอนที ่3 นาํแบบประเมินผลงานนกัเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา    
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 5  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)     
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช   และนาํไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํใหดีข้ึน 
  ข้ันตอนที่  4  นําแบบประเมินผลงานนักเรียนไปใชประเมินผลงานนักเรียน ไดแก 
แผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวนักเรียน หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร ปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  และแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด   
ใหโทษ  โดยประเมินความถูกตองของเนื้อหา  ความคิดสรางสรรค วิธีการนําเสนอ  การยอมรับ   
ผลงาน และการนําไปใชประโยชน  ซึ่งแตละดานมีคะแนนเต็ม  4  คะแนน  คือ  ดีมาก = 4  ดี  = 3   
พอใช  = 2  และปรับปรุง = 1 รวม  20  คะแนน  และกําหนดเกณฑตัดสินระดับคุณภาพดังนี้  
คะแนนรวม  16-20  =  ดีมาก  คะแนนรวม  11-15  =ดี   คะแนนรวม  6 -10 = พอใช   คะแนน
รวม  1-5  = ปรับปรุง    เกณฑการประเมินผลงานนักเรียน รายละเอียดตามตารางที่   8 
 
ตารางที่   8    เกณฑการประเมินผลงานนักเรียน 

 
เกณฑ 

 
รายการ
ประเมิน 

ดีมาก 
(4  คะแนน) 

ดี 
(3  คะแนน) 

พอใช 
(2  คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1  คะแนน) 

ความถูกตอง 
ของเนื้อหา 

เนื้อหาถูกตอง      
ครอบคลุมสาระสําคัญ
มีรายละเอียด       
ลําดับหัวขอตอเนื่อง  
ไมวกวน ใชภาษา     
ถูกตอง ชัดเจน          
เขาใจงาย 

เนื้อหาถูกตอง    
ครอบคลุม 
สาระสําคัญสวน
ใหญ ลําดับหัวขอ
ตอเนื่อง ไมวกวน  
 ใชภาษาถูกตอง 
ชัดเจน 

เนื้อหาผิดพลาด
บางสวนไม 
ครอบคลุม
สาระสําคัญลําดับ
หัวขอ  ไมตอเนื่อง 
วกวน ใชภาษาไม
ถูกตองบางสวน 
 

เนื้อหาผิดมาก  
ไมครอบคลุม
สาระสําคัญ  
ลําดับหัวขอ      
ไมตอเนื่องวกวน   
ใชภาษาผิดมาก 
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ตารางที่  8  (ตอ) 
 

   เกณฑ 
 
รายการ
ประเมิน 

ดีมาก 
(4  คะแนน) 

ดี 
(3  คะแนน) 

พอใช 
(2  คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1  คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 

ดัดแปลงรูปแบบ 
จากเดิมสวนใหญ 
ลักษณะงานแตกตาง
จากคนอื่น      ใชทักษะ  
วิธีการ ที่หลากหลาย   
มีลักษณะเดน สวยงาม 
และดึงดูดความสนใจ 

ดัดแปลงรูปแบบ  
บางสวน ลักษณะ
งานแตกตางจากคน
อื่น   ใชทักษะ วิธีการ 
ที่หลากหลาย      
สวยงาม และ        
นาสนใจ 

ทําตามแบบหรือ 
ตัวอยาง   แตกตาง
จากคนอื่นเล็กนอย
ใชทักษะ วิธีการ    
1-2 อยาง สวยงาม  

ทําตามแบบหรือ
ตัวอยาง   
ผลงานเรียบงาย 
ไมนาสนใจ 

วิธีการ
นําเสนอ 

รูปแบบ  วิธีการ 
นําเสนอ นาสนใจ    
แตกตางกับคนอื่น  
ใชขอมูลทองถิ่น
ประกอบในการ
นําเสนอผลงานสวน
ใหญ  

รูปแบบ  วิธีการ 
นําเสนอ  แตกตาง
กับคนอื่น ใชขอมูล
ทองถิ่นประกอบ    
ในการนําเสนอ     
ผลงานบางสวน   

รูปแบบ  วิธีการ 
นําเสนอ ไม
แตกตางกับคนอื่น 
ใชขอมูลทองถิ่น
ประกอบในการ
นําเสนอผลงาน
บางสวน   

รูปแบบ  วิธีการ 
นําเสนอไม
นาสนใจ ไมมีการ
ใช   ขอมูลทองถิ่น
ประกอบในการ
นําเสนอผลงาน   

การยอมรับ 
ผลงาน 

ผลงานเปนที่ยอมรับ
ของคนสวนใหญ       
ไดรับความชื่นชม     
โดยทั่ว ๆ ไป 

ผลงานเปนที่ยอมรับ
ของคนสวนใหญ    
ไดรับความชื่นชม 
โดยทั่ว ๆไป แตมี   
จุดพกพรองเล็กนอย 

ผลงานเปนที่
ยอมรับของคน
บางสวน  
มีจุดพกพรอง    
เล็กนอยตองแกไข 

ผลงานไมเปนที่
ยอมรับของคนอื่น  
มีขอผิดพลาดมาก 
ตองปรับปรุงแกไข
ผลงาน 

การนําไปใช
ประโยชน 

ผลงานส่ือความหมาย
ชัดเจน มีประโยชน
เหมาะสมที่จะนําไป
เผยแพรเปนอยางยิ่ง 

ผลงานส่ือ
ความหมายได   มี
ประโยชนเหมาะสมที่
จะนําไปเผยแพร 

ผลงานส่ือ
ความหมายได
บางสวน  นําไป
เผยแพรได แตไมดี
เทาที่ควร 

ผลงานไมส่ือ
ความหมาย ไม
สามารถนําไป
เผยแพรได 

 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผลงาน 
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   นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินผลงานนักเรียนมาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
คาเฉลี่ย (⎯X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดคาเฉลี่ย (⎯X) ดังนี้ 
 4. การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหสมบูรณ  โดยการประมวลขอมูลจากการประเมิน
ชุดการเรียนรู แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
        ข้ันตอนที ่ 4 การประเมนิและปรับปรุงชุดการเรียนรูสามารถสรุปวธิีดําเนนิการ     
ไดตามตารางที่  9   
 
ตารางที่  9  สรุปวิธีดําเนินการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู 
 

 วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง กฎหมาย
นารูในชีวิตประจําวัน  โดยใช
ขอมูลทองถิ่น 
 

ทดสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  3  โรงเรียน 
วัดสามัคคีศรัทธาราม   
จํานวน  39 คน 

แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ 
(%)  คาเฉลี่ย  (⎯ X )  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
และคา t-test dependent 
 

เพื่อประเมินผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนดวยชุดการ
เรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูล
ทองถิ่น   สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 

    สอบถาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่     3  โรงเรียน      
วัดสามัคคีศรัทธาราม  
จํานวน  39 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย 
( ⎯X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

เพื่อประเมินผลงานนักเรียน ประเมิน 
ผลงาน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  3 โรงเรียน          
วัดสามัคคีศรัทธาราม 
จํานวน  39  คน 

แบบประเมิน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย        
( ⎯X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู การปรับปรุง
แกไขชุด 
การเรียนรู 

ชุดการเรียนรู การวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอียด
ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
2.  ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู 
3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
4.  ผลการประเมินและปรบัปรุงแกไขชุดการเรียนรู 

 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู 

 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิต     

ประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  แบงออกเปน  4 ตอน คือ  
1) ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา นโยบายการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน            
2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธา
ราม  3) ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียน เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ การวัดและ       
ประเมินผล การนําไปใชของชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  4) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ 
ขอบขายเนื้อหากฎหมายในชีวิตประจําวัน ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล        
การนําไปใชของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น               
5) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 6) ผลการศึกษาขอมูล
ทองถิ่น โดยการศึกษาเรื่องราว ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในทองถิ่น ผูวิจัยไดดําเนินการ   
เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 

121

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

ผลการศึกษาเอกสาร  นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู      
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาพบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545-พ.ศ.2549)  ไดกําหนดยุทธศาสตรโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเปน ทําเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีวิธีคิดอยางมี   
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอสวนรวม รวมทั้ง
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการ      
ยกระดับคุณภาพชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2545:38) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2)  
พุทธศักราช 2545  ไดระบุไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา   มาตรา 22 วาการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และ             เต็มศักยภาพ  ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษา
และหนวยงาน         ที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและ     ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง (2) ฝกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ        การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา   
(3) จัดกิจกรรมให  ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก
การอานและเกิด     การเรียนรูอยางตอเนื่อง (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสานสาระความรูดาน
ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา       (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ทั้งนี้ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนไป   พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (6) 
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามาดา ผูปกครอง 
และบุคคลในชุมชน      ทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
   การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนรูและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลทองถิ่น คือ ผลงานวิจัยของ หทัยรัตน  อันดี  (2544 : 
บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้น         ประถมศึกษา  อัมพร  เต็มดี (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ือง       การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง  
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จังหวัดราชบุรี                ศิริชัย   จิรจีรังชัย  ( 2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียน
วิชา วิทยาศาสตร ว 203  
เร่ือง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  สัทธา  สืบดา (2545 : บทคัดยอ)  การพัฒนา
ชุดการสอน เร่ือง โจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่  5 และ ศรีสมร  ประเสริฐศรี (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง        
โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2     
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวย    
วิธีปกติ เนื่องจากชุดการเรียนรู จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียน        
เกิดความกระตือรือรน ความสนใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดย  
นําขอมูลทองถิ่น มาใชประกอบชวยใหนักเรียนการเรียนรูไดเร็วขึ้นและสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  
  ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรู  ชวยใหนักเรียน    
เกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี จึงสมควรอยางยิ่งที่จะมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อ พัฒนาผูเรียน 
ใหเกิดทักษะในการเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมี
การนําขอมูลของทองถิ่นมาบูรณาการกับเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของผูเรียน 
    ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดหมายที่มุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมาย  ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผู เ รียนเกิด
คุณลักษณะ    อันพึงประสงคตามที่กําหนดไว  ทั้งนี้หลักสูตรไดกําหนดใหสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   เปนสาระการเรียนที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรีบยนการสอนเพื่อ
สรางพื้นฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ และจากการศึกษา 
ความสําคัญ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ พบวา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มี
ความสําคัญในดานพัฒนาคุณลักษณะตางๆของผูเรียนใหเปนพลเมืองดี  มีเหตุผลดวยกุศลจิต คิด
สรางสรรค มั่นในคุณธรรม นําความรูเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีความสุข โดยใชเทคนิค วิทยาการจาก
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร มาปรับใชในการดําเนินชีวิตใหเขากับ
ส่ิงแวดลอม      ทั้งทางธรรมชาติและสังคมไดอยางมีความสุข  จึงเปนกลุมสาระการเรียนรูที่
ออกแบบมาเพื่อ       สงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน (กรมวิชาการ  2545 ง : 3) 
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เปาหมายสําคัญของ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเปาหมายสําคัญ 
คือ ใหผูเรียนเปน      พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย      ทรงเปนประมุข   มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามทั้งดานความรู 
ดานทักษะกระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม (กรมวิชาการ 2545  ก : 9) เมื่อมองใน
ภาพรวมจะพบวา      ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการตางๆที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต และมีสวนรวม ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี การ
จัดการเรียนรูตองใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของ
ตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรูที่ไดเรียน หลักการจัดการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพไดแก 1) จัดการเรียน
การสอนที่มีความหมาย โดยเนนแนวคิดที่สําคัญ ๆ ที่ผูเรียนสามารถนําไปใชไดทั้งในและนอก
โรงเรียนได เปนแนวคิด  ความรูที่คงทนยั่งยืน  2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยบูรณา
การความรู คานิยม และ จริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยี
ตางๆที่สัมพันธกับวิชาตาง ๆ            3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา คานิยม จริยธรรม 
จัดหัวขอหนวยการเรียนที่สะทอน      คานิยม จริยธรรม ปทัสถานของสังคม การนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิต  3) จัดการเรียนการสอน      ที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้ง
ในสวนตนและการเปนสมาชิกกลุม        ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะ จัดการเรียนรูของตนเอง ใสใจ
และเคารพในความคิดของผูเรียน           5) จัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  ใหผูเรียนได
พัฒนาการคิด ตัดสินใจ สรางสรรคความรูดวย  ตนเอง  จัดการตนเองได มีวินัยในตนเองทั้งดาน
การเรียนและการดําเนินชีวิต เนนการจัดกิจกรรม   ที่เปนจริง เพื่อใหผูเรียนนําความรู 
ความสามารถไปใชในชีวิตจริง 

  และจากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม พุทธศักราช 
2544 ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและนโยบายในการจัดการศึกษา ไวดังนี้ จัดการ
เรียนการสอนตามสภาพความตองการของทองถิ่นและชุมชน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางหลากหลาย  สงเสริมใหผูเรียนมีใจใฝรู ใฝเรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย เพื่อใหผูเรียนสามรถปฏิบัติตน
ตาม         วิถีประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม และประสานความรวมมือกับชุมชนใหมีสวนรวมใน
การพัฒนา    การศึกษาและผูเรียน   
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  ผลจากการศึกษาขอมูลดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาในยุคของการปฏิรูปการเรียนรูที่เนน       
ผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ไดมุงเนนใหนักเรียนไดคนพบและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหตองมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเปนผูใหความรูเพียงอยางเดียว   
มาเปนนักเรียนมีความสําคัญในการแสวงหาความรูตางๆและเรียนรูในสิ่งที่นักเรียนสนใจและ
ตองการใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเอง  และสิ่งที่เรียนรูควรมีความสอดคลองกับ
ทองถิ่นและชุมชนของผูเรียน เพื่อใหสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน  จากขอมูลดังกลาวผูวิจัย
จึงได        นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดย
ใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
  ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารู โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร          
โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1) สถานภาพและขอมูลทั่วไป  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู     
3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
         ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  อายุ  ประการณใน

การเรียนโดยใชชุดการเรียนรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิเคราะหขอมูลโดยการใช  
คาสถิติรอยละ   รายละเอียดดังตารางที่  10 
ตารางที่  10   จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 
1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
18 
21 

 
46.15 
53.85 

รวม 39 100.00 
2.  อายุ 

14  ป 
15  ป 
มากกวา  15  ป 

 
21 
16 
2 

 
53.85 
41.02 
5.13 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126

รวม 39 100.00 
 
ตารางที่  10 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 
3.  ประสบการณในการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
ไมเคยเรียนโดยการใชชุดการเรียนรู 
เคยเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 

 
39 
- 

 
100.00 

- 
รวม 39 100.00 

4.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ไมมีเลย 
มีนอย 
มีปานกลาง 

 
1 

33 
5 

 
  2.56 
84.62 
12.82 

รวม 39 100.00 
 

 จากตารางที่  10  สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  จํานวน  21  คน       
คิดเปนรอยละ  53.85  และเพศชาย จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  46.15  ดานอายุ  สวนใหญ       
ผูตอบแบบสอบถามอายุ  14  ป  จํานวน   21  คน  คิดเปนรอยละ 53.85  รองลงมา อายุ  15 ป  
จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  41.02  และอายุมากกวา 15  ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 
5.13    ดานประสบการณในการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเรียน
โดยการใชชุดการเรียนรู  จํานวน 39  คน คิดเปนรอยละ 100.00  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายนอย  จํานวน  33 คน คิดเปนรอยละ 84.62             
มีปานกลาง จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ  12.82  และไมมีเลย  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ  
2.56 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดยการใช คาสถิติรอย
ละ  รายละเอียดดังตารางที่  11 (หนา  127) 
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ตารางที่  11  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู ของนักเรียน 

ความคิดเห็น จํานวนคน รอยละ 
1. ดานรูปแบบของชุดการเรียนรู   

มีแบบทดสอบทายบทเรียน 
      มีตัวอยางกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ทองถิ่น 

มีการตูนและภาพประกอบ 
มีรูปภาพและสีสันสวยงาม 
มีตัวอยางเหตุการณในทองถิ่น 
ใชภาษาที่เขาใจงายชัดเจน 
มีเนื้อหาที่ใหความรู 

      มีแหลงคนควาขอมูลเพิ่มเติม 

 
33 
16 
31 
29 
23 
30 
35 
21 

 
84.62 
41.03 
79.49 
74.36 
58.97 
76.92 
89.74 
53.84 

2. ดานเนื้อหาในชุดการเรียนรู   
กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายประมง 

          กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

 
29 
24 
21 
37 
28 
25 
4 
6 

 
74.35 
61.53 
53.85 
94.87 
71.79 
64.10 
10.26 
15.38 

3. ดานขอมูลทองถิ่นที่นํามาใสไวในชุดการเรียนรู 
ส่ิงแวดลอม 

      การปกครองในระดับตางๆ 
      การประกอบอาชีพ 
      สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว 
      เหตุการณเร่ืองราวในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่น 

 
21 
18 
27 
24 
34 
13 

 
53.85 
46.15 
69.23 
61.53 
87.18 
33.33 
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      ประเพณีวัฒนธรรม 
 
ตารางที่  11  (ตอ) 

ความคิดเห็น จํานวนคน 
 

รอยละ 

4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนในชุดการเรียนรู 
เรียนรูดวยตนเองเปนรายบุคคล 

      เรียนรูแบบกลุมยอย  2  คน 
      เรียนรูแบบกลุมใหญ 4-5 คน 
      เรียนรูจากผูรูในทองถิ่น 
      เรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

 
13 
23 
33 
29 
25 

 
30.77 
58.97 
84.61 
74.36 
64.10 

5.  ดานการวัดและประเมินผลในชุดการเรียนรู 
การสาธิต การแสดง การนําเสนอ 
ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน/แฟมสะสมผลงาน 
การสัมภาษณ 
สังเกตการตอบคําถาม การรวมอภิปรายซักถาม 
สังเกตการทํางานกลุม 

           การทําแบบฝกหัด 
           การทําแบบทดสอบ 
           การจัดนิทรรศการ 

 
14 
31 
9 

23 
24 
28 
32 
7 

 
35.90 
79.49 
23.08 
58.97 
61.54 
71.79 
82.05 
17.95 

หมายเหต ุ  นักเรียนตอบไดมากกวา  1 ขอ 
 

 จากตารางที่  11   พบวา ดานรูปแบบของชุดการเรียนรูสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ควรมีเนื้อหาที่ใหความรู  จํานวน  35   คน คิดเปนรอยละ  89.74 รองลงมาเห็นวาควรมี
แบบทดสอบทายบทเรียน จํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ  84.62 และเห็นวาควรมีการตูนและ
ภาพประกอบ  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  79.49  ดานเนื้อหาในชุดการเรียนรู สวนใหญเห็น
วาควรเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  จํานวน   37  คน  คิดเปนรอยละ  94.87     
รองลงมา คือ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  29 คน  คิดเปนรอยละ  74.53 
และ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ จํานวน  28  คน คิดเปนรอยละ  71.79  ดานขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

ทองถิ่นที่ควรนํามาใสไว ในชุดการเรียนรูสวนใหญเห็นวาควรนําเหตุการณเ ร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวัน           ที่เกิดขึ้นในทองถิ่น จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ  87.18 รองลงมาคือ 
ขอมูลการประกอบอาชีพ  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 69.23  และขอมูลสถานที่สําคัญและ
แหลงทองเที่ยว จํานวน 24  คน  คิดเปนรอยละ 61.53 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนในชุดการ
เรียนรูสวนใหญเห็นวาควรจัด          กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมใหญ 4-5  คน  จํานวน 33  คน  
คิดเปนรอยละ  84.61 รองลงมาเห็นวาควรจัดกิจกรรมเรียนรูจากผูรูในทองถิ่น จํานวน  29  คน  
คิดเปนรอยละ  74.36 และเห็นวาควรจัดกิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น จําวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 64.10 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู สวนใหญเห็นวาควรประเมินจากการ
ทําแบบทดสอบ จํานวน  32 คนคิดเปนรอยละ 82.05 รองลงมาเห็นวาควรประเมินจากการตรวจ
ผลงาน/ชิ้นงาน/แฟมสะสมผลงาน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ79.49 และเห็นวาควรประเมิน
จากการทําแบบฝกหัด  จํานวน  28 คน คิดเปนรอยละ 71.79 
 ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม   วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา             
( Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 นักเรียนสวนใหญไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรูเปนกลุม มีเนื้อหา
กฎหมายไมยาก สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ควรมีสีสันสวยงาม มีภาพประกอบเพื่อ    
ทําใหไมนาเบื่อหนายขณะเรียน 
 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการเรียนรู 
  ผูวิจัยไดสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู      
ในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จากการสัมภาษณ      
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน  1  คน  ศึกษานิเทศก  
จํานวน  2  คน  ผูบริหารโรงเรียน จํานวน  1  คน และปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น จํานวน        
1 คน  รวม 5 คน เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ การวัดและการประเมินผล การนํา             
ชุดการเรียนรูไปใช  โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูลทั่วไป  2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับชุดการเรียนรู   3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก  ครูผูสอน     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน  และ
ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น โดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่           
ในปจจุบันประสบการณในการทํางาน  และประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูล
โดยการใช  คาสถิติรอยละ   รายละเอียดดังตารางที่  12 
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ตารางที่  12  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
4 
1 

 
80.00 
20.00 

รวม 5 100.00 
2.  อายุ 

35-45 ป 
45-55 ป 

 
2 
3 

 
40.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
1 
4 

 
20.00 
80.00 

รวม 5 100.00 
4.  ตําแหนงการทํางาน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ศึกษานิเทศก 
ผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอน 

 
1 
2 
1 
1 

 
20.00 
40.00 
20.00 
20.00 

รวม 5 100.00 
5.  ประสบการณการทํางาน 

  1-10  ป 
11-20  ป 
21-30  ป 

 
1 
1 
3 

 
20.00 
20.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
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ตารางที่   12  (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 
6.  ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับ    

ชุดการเรียนรู (อบรมสัมมนา การ
จัดทํา การประเมินชุดการเรียนรู) 
มี 
ไมมี 

 
 
 
4 
1 

 
 
 

80.00 
20.00 

รวม 5 100.00 
 

 จากตารางที่  12    สวนใหญผูใหสัมภาษณเปนเพศชาย  จํานวน  4 คน คิดเปน      
รอยละ  80.00 และเปนเพศหญิง  จํานวน  1  คน คิดเปนรอยละ  20.00  ดานอายุ  สวนใหญมีอายุ
ระหวาง  46-55 ป  จํานวน  3  คน คิดเปนรอยละ  60.00 และมีอายุระหวาง  35-45 ป  จํานวน      
2  คน คิดเปนรอยละ  40.00  ดานวุฒิการศึกษาสูงสุดสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  80.00 และระดับปริญญาตรี  จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ  20.00  
ดานตําแหนงการงานสวนใหญดํารงตําแหนงเปนศึกษานิเทศก  จํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ  
40.00 และดํารงตําแหนงเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 
จํานวนเทากันอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ  20.00  ดานประสบการณในการทํางานสวนใหญมี
ประสบการณ   ในการทํางานระหวาง 21-30  ป จํานวน  3  คน คิดเปนรอยละ  60.00 และมี
ประสบการณในการทํางานระหวาง 1-10  ป  และ  11-20 ป จํานวนเทากันอยางละ  1  คน คิด
เปนรอยละ  20          ดานประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู สวนใหญมีประสบการณเกี่ยวกับ
ชุดเรียนรู จํานวน  4  คน คิดเปน  รอยละ  80.00 และไมมีประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู  1  
คน คิดเปนรอยละ  20.00  

 ตอนที่  2  ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จากการสัมภาษณ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน  
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และปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา(Content 
Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
  ผลการวิเคราะหความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   ศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน และปลัดองคการ 
บริหารสวนทองถิ่น  มีดังตอไปนี้ 

 ดานรูปแบบของชุดการเรียนรู   การวิเคราะหรูปแบบของชุดการเรียนรูควรมีลักษณะ        
ดังตอไปนี้ 

 1.  ใชภาษาที่เขาใจงายชัดเจน 
2.  มีเนื้อหาที่ใหความรูอยางครบถวนครอบคลุม 

 3.  มีการนําขอมูลในทองถิ่น ชุมชน มาเชื่อมโยงกับเนื้อหา 
4.  มีภาพประกอบ  สีสันสวยงามนาเรียนรู รูปเลมกระทัดรัด 

 5.  มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.  มีแหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

  ดานเนื้อหาในชุดการเรียนรู การวิเคราะหเนื้อหาในชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน พบวาควรมีเนื้อหาและจัดเนื้อหาตามลําดับดังนี้ 
 1.  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 

 2.  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 3.  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 4.  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
 5.  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

6.  กฎหมายแรงงาน 
 ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียงลําดับเนื้อหาวาควรนํากฎหมาย         
ที่อยูใกลตัวนักเรียนและจําเปนตองเรียนรูเหมาะกับวัยของนักเรียน โดยนําเรื่องที่มีเนื้อหางายมา
ใหนักเรียนไดเรียนรูกอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 

ดานขอมูลทองถิ่นที่ควรนํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู การวิเคราะหพบวาควร   
นําขอมูลทองถิ่น   ตอไปนี้มาใชในการพัฒนา คือ 

1. ขาว เหตุการณ เร่ืองราวในชีวิตประจําวัน  ปรากฏการณทางสังคม ที่เกิดขึ้นจริง
ในทองถิ่น ชุมชน 
 2.  สถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว โบราณสถานที่สําคัญของทองถิ่น 
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 3.  ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 4.  สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของทองถิ่น 

 5.  อาชีพของคนในทองถิ่น 
 ดานสื่อการเรียนการสอนของชุดการเรียนรู  การวิเคราะหส่ือการเรียนการสอน พบวา

ควรประกอบดวย 
      1.  คูมือครู(วิธีใช แผนการสอน ใบความรู) 
 2.  คูมือนักเรียน 
 3.  ใบความรู  
 4.  ใบงาน 
      5.  แบบฝกประกอบการเรียนรู แบบทดสอบ มีเฉลยใหตรวจสอบ 
 6.  ส่ือของจริง 
 7.  รูปภาพ 
 8.  ผูรู ผูที่มีประสบการณ 
 9.  แหลงเรียนรูในทองถิ่น 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู  การวิเคราะหการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนในชุดการเรียนรู พบวาควรจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม  4-6  คน 

2.  ใหนักเรียนเรียนรูจากผูรูในทองถิ่น 
 3.  ใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

4.  ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ 
เมื่อนักเรียนมีปญหา 

 5.  มีกิจกรรมใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย ทํากิจกรรมรวมกัน  
เปนกลุม 
           ดานการวัดผลและประเมินผลในชุดการเรียนรู การวิเคราะหการวัดและผลประเมินผล    
ในชุดการเรียนรู  พบวาควรใหครอบคลุมทั้งดานความรู   ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม โดยใชวิธี   
ที่หลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู  เชน การตรวจผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน การสังเกต        
พฤติกรรมขณะเรียนรายบุคคล สังเกตการทํากิจกรรมกลุม การสัมภาษณ ประเมินผลการทํา      
ใบงาน  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
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 ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา             
( Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              ผูใหสัมภาษณไดใหขอคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมวา กฎหมายที่ใหนักเรียนเรียนรู
ควรเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง สอดคลองกับชีวิตประจําวัน สภาพปญหา         
ในปจจุบันและบริบทของทองถิ่น มีแหลงขอมูลที่หลากหลายใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม   
ปลูกฝงคานิยมที่ดีในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
 ผลการสนทนากลุมผูเกี่ยวของเกี่ยวกับชุดการเรียนรู 
              ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โดยมีผูรวมสนทนากลุม คือ จํานวน 9 คน ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  จํานวน 
1  คน  ครูวิชาการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จํานวน 1 คน ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1  คน ผูนําทองถิ่น  จํานวน  1  คน  คณะกรรมการ
การศึกษา     ข้ันพื้นฐาน จํานวน  1  คน  ผูปกครองนักเรียน  จํานวน  2  คน  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  2  คน  โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1) สถานภาพและขอมูลทั่วไป 2) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ชุดการเรียนรู    3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม   ซึ่งจําแนกตาม  เพศ 

 อายุ  การศึกษาสูงสุด    วิเคราะหขอมูล   รายละเอียดดังตารางที่  13    
 
ตารางที่  13  จํานวนและรอยละของผูเขารวมสนทนากลุม 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 
1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
5 
4 

 
55.56 
44.44 

รวม 9 100.00 
2.  อายุ 
ต่ํากวา 30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 

 
2 
1 
4 

 
22.22 
11.11 
44.45 
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51  ปข้ึนไป 2 22.22 
รวม 9 100.00 

ตารางที่  13 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 
3.  การศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   

 
4 
1 
3 
1 
 

 
44.45 
11.11 
33.33 
11.11 

รวม 9 100.00 
 

 จากตารางที่  13  สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมเปนเพศชาย  จํานวน  5  คน คิด
เปน     รอยละ  55.56  และเพศหญิง  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 44.44  ดานอายุของ
ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญมีอายุ  41-50   ป  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 44.45  รองลงมา
มีอายุ   ต่ํากวา 30  ป  และ มีอายุ  50 ปข้ึนไป    จํานวนเทากันอยางละ 2  คน คิดเปนรอยละ  
22.22  และนอยที่สุดมีอายุ 31-40 ป จํานวน  1  คน คิดเปนรอยละ  11.11  ดานการศึกษาสูงสุด
สวนใหญ     จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  4  คน คิดเปนรอยละ 44.45 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  33.33  และจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ปริญญาโท มีจํานวนเทากันอยางละ 1  คน คิดเปนรอยละ  11.11  

 ตอนที่  2 สภาพความตองการและขอบขายเนื้อหา ในการพัฒนาชุดการเรียนรู      
เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสนทนากลุม  เมื่อวันที่  27 มีนาคม   2548  เวลา 09.30 -11.30 น.   
ณ  หองวิชาการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  ผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการสนทนาประเด็นแรก
เกี่ยวกับเนื้อหาที่นํามาพัฒนาชุดการเรียนรู  จากการสนทนาผูรวมสนทนาไดใหความคิดเห็นสรุป
ไดวาควรใหนักเรียนไดเรียนรู กฎหมายที่อยูใกลตัว นักเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยนายชัยวัฒน  แซล้ิม ซึ่งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาไดกลาววารูสึกเปนหวง
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นักเรียนในวัยนี้ เนื่องจากเปนวัยที่คึกคนอง  โดยเฉพาะนักเรียนชายชอบขับข่ีรถจักรยานยนตดวย
ความเร็ว โดย    ไมคํานึงถึงอันตราย ไมคอยปฏิบัติตามกฎจราจร ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย จึงควร
เรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ซึ่งผูรวมสนทนาทุกทานเห็นดวยกับความคิดเห็นนี้ 
ขณะเดียวกัน           คุณสุเทพ  สานสงศักดิ์ ไดแสดงความคิดเห็นวา ควรใหความรูเร่ือง กฎหมาย
เกี่ยวกับส่ิงเสพติด   ใหโทษ เนื่องจากสภาพชุมชนและความเปนอยูของนักเรียนมีความเสี่ยงตอ
ปญหายาเสพติดสูง  การเรียนรูเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด วิธีการปองกัน  จึงไมเพียงพอ  ควร
เรียนรูในดานกฎหมายเพื่อใหทราบบทลงโทษเมื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะทําใหเกิด
ความเกรงกลัวที่จะกระทําผิด นอกจากนี้ควรนํากฎหมายที่นักเรียนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน 
กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหทราบขั้นตอนวิธีการและการปฏิบัติที่ถูกตอง  
เรียนรูกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว เพราะนักเรียนจะไดมีความรูปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมาย  
ทั้งนี้ควรใหความรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ซึ่งนักเรียนจะไดนําความรูที่ไดรับไป
ถายทอดใหผูปกครองทราบ เนื่องจากปจจุบันในทองถิ่นมีปญหาเรื่องการยายถิ่นเขามาจํานวน
มาก ซึ่งสวนใหญยายเขามา   แตตัวเวลาที่บุตรหลานเขาโรงเรียนหรือตองการใชบริการตาง ๆ ทํา
ใหเกิดปญหา นอกจากนี้          ผูรวมสนทนากลุมหลายทานไดกลาววา การเรียนรูเร่ืองกฎหมาย
เปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางยิ่ง   ตอตัวผูเรียน ชุมชน และสังคม หากมีเวลามากพอ ตองการใหครู
ไดใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆที่มีความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนจากการตอบแบบ      สอบถาม 

 ประเด็นความคิดเห็นดานรูปแบบและสื่อในการพัฒนาชุดการเรียนรูพบวาผูเขารวม
สนทนากลุมแสดงความคิดเห็นวา ควรใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองแตจัดในลักษณะกลุมเพราะ  
นักเรียนจะไดมีโอกาสชวยเหลือซึ่งกันและกันมีการพานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูหรือเรียนรู
จากผูรูในทองถิ่น ผูเขารวมสนทนากลุมไดใหขอคิดเห็นวาการจัดทําชุดการเรียนรู ควรใชภาษา     
ที่อานแลวเขาใจงาย ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะไมเล็กจนเกินไป มีสีสวยงาม  และควรมี
ภาพประกอบเพื่อใหรูสึกไมเบื่อหนายในขณะเรียน สําหรับส่ือในชุดการเรียนรูผูเขารวมสนทนา
กลาววาควรมีใบความรูใหนักเรียนศึกษา มีแบบฝกหัดทบทวนความรูและมีแบบทดสอบหลังเรียน 
นอกจากนี้ควรนําสื่อ รูปภาพ ตัวอยางเอกสารตางๆมาใหนักเรียนศึกษาวิเคราะห ซึ่งตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนและผูเชี่ยวชาญ 

 ประเด็นความคิดเห็นดานขอมูลทองถิ่นผูรวมสนทนากลุมไดใหความคิดเห็นวาควรนํา  
กรณีเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในทองถิ่นมาเปนตัวอยาง เพราะจะทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนเรื่อง    
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ใกลตัวไมยากตอการเรียนรู  ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมาย เพื่อจะไดทราบ   
ถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนจริงในทองถิ่น ซึ่งนักเรียนจะสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 ประเด็นความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูรวมสนทนากลุมไดให
ความคิดเห็นวา  ควรมีการเชิญผูรูในทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียน  ใหนักเรียนออกไปเรียนรู   
จากสถานที่จริงเพื่อรับประสบการณตรงหากไมยุงยากจนเกินไป  ฝกใหมีการเรียนรูรวมกันเปน
กลุมเพื่อเปนการฝกฝนความรวมมือ ความสามัคคี และอาจใหเรียนรูเปนรายบุคคลบาง 

 ประเด็นความคิดเห็นดานการวัดผลและประเมินผล ผูรวมสนทนากลุมไดใหความ
คิดเห็นวาควรใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การทดสอบหลังเรียนตรวจแบบฝกหัด 
ตรวจผลงานที่นักเรียนทํา สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนหรือขณะทํางานของนักเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับความตองการของนักเรียนจากการตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 

 ตอนที่  3 ประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ  เพิ่มเติม  วิเคราะหขอมูลโดยการ 
วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ  ซึ่งมีผูใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เปนประโยชนสําหรับไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 วา ควรจัดการเรียน
การสอนที่ปลูกฝงใหนักเรียนเกิดจิตสํานึก คานิยม ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกตอง เพื่อลด
ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น และผูเขารวมสนทนายินดีใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใช       ชุดการเรียนรูหากครูผูสอนหรือผูวิจัยตองการความชวยเหลือ 

 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสาร 
ตํารา  ที่เกี่ยวของ การสอบถามความคิดเห็นนักเรียน  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการสนทนา
กลุม ในทุกขั้นตอนผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนําแนวทางมาสังเคราะห และพัฒนาเปนชุดการ
เรียนรู  เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3      ข้ึนใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ทั้งดาน
รูปแบบ เนื้อหา ขอมูลทองถิ่นที่นํามาประกอบใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการ
เรียน  และการวัดผลประเมินผล ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2542 
 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
 

 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่หนึ่ง ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปน     
แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยมีข้ันตอน 4  ข้ันตอนดังนี้ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู           
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2)  การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู  3)  การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  5) การ
ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 การพัฒนาชุดการเรียนรู   
 จากผลการวิเคราะหในขั้นตอนศึกษาความคิดเห็นและขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
พัฒนาชุดการเรียนรู  ผูวิจัยไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง  3  ทาน เพื่อขอคําแนะนํา
ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล   ทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   โดยชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นใหมมีองคประกอบ  ดังนี้ คือ 
  1. คูมือครู  ประกอบดวย  คํานํา วัตถุประสงค  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู         
คําชี้แจงประกอบการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู   ใบความรูสําหรับครู แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน  แบบประเมินผลงานนักเรียน    
  2.  คูมือสําหรับนักเรียน   ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค  คําชี้แจงสําหรับนักเรียน     
บทบาทของนักเรียน  ข้ันตอนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน  แบบฝกหัด      
แนวการตอบใบงาน/แบบฝกหัด  และแบบทดสอบ 
  การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่  3  ไดนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู              
มีรายละเอียดตามตารางที่ 14 
 
ตารางที่  14   แสดงขอมูลทองถิ่นที่ใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 
ชุดที่ เร่ือง ขอมูลทองถิ่นที่ใช 

1 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน การแบงเขตการปกครองของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  เหตุการณเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

2 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร สถิติประชากรอําเภอเมืองสมุทรสาคร         
บุคคลสําคัญ(นายอําเภอ)  สถานที่สําคัญ 
(สุขาภิบาลทาฉลอม ศาลเจาพอหลักเมือง     
ปอมวิเชียรโชฎก) เหตุการณเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวันในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

3 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบกของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  ขอมูลการใชเสนทางการจราจรทาง
บกของอําเภอเมืองสมุทรสาคร   สภาพแวดลอม
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ที่สงผลตอการจราจรทางบก  สัญญาณจราจร       
เครื่องหมายจราจร ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

ตารางที่  14  (ตอ) 
 
ชุดที่ เร่ือง ขอมูลทองถิ่นที่ใช 

4 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
ครอบครัว 

เหตุการณ เร่ืองราวในทองถิ่นของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ไดแก การสมรส  การหยา  

5 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ เหตุการณ เร่ืองราวในทองถิ่นของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ   สถิติคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

6 กฎหมายแรงงาน การประกอบอาชีพในทองถิ่นของอําเภอเมือง 
สถานประกอบการ  

 
 การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู  
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิต   ประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ไปใหอาจารยที่ปรึกษาทั้ง     3  ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนําผลจากการตรวจสอบ มาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ อีก 5 ทาน(รายละเอียดดังภาคผนวก ก หนา 180)  
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองและเหมาะสมของชุดการเรียนรู แลวนําผลการตรวจสอบมาหา
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC)ผลการประเมินพบวา องคประกอบของชุดการเรียนรูมีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80  ถึง1.00 (รายละเอียดดังตารางที่  25   ภาคผนวก ค หนา 
208 ) 
  ผลการประเมินชุดการเรียนรู  ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงชุดการเรียนรูใหถูกตองสมบูรณดังนี้ 
 1.  ควรระวังเรื่องการพิมพผิด  การฉีกคํา  การแบงวรรคตอน 

 2.  การใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคํา ควรจัดเรียงใหเหมาะสมสละสลวย 
เขาใจงาย 
 3.  ควรปรับขนาดตัวอักษรในใบความรูสําหรับนักเรียนใหมีขนาดใหญข้ึน 
 4.  ควรแกไขภาษากฎหมายใหถูกตองตามหลักของกฎหมาย 
 5.  ควรปรับขอคําถามในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบของแตละ    
ชุดการเรียนรูใหชัดเจน 
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 6. ควรปรับตัวเลือกตอบในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบของแตละ   
ชุดการเรียนรู ใหมีความใกลเคียงกัน ไมแตกตางกันอยางชัดเจนจนงายตอการเลือกตอบ 
 7. ควรปรับคําชี้แจงในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของ    
แตละชุดการเรียนรูใหชัดเจน 
 8. ควรแยกเลมระหวางคูมือสําหรับครูและคูมือสําหรับนักเรียนใหเปนสัดสวน          
ชัดเจน 
 9. ควรจัดทําคําชี้แจงสําหรับนักเรียนวา มีชุดการเรียนรูกี่ชดุ อะไรบาง และมี           
กิจกรรมการเรียนรูอยางไร 
  ผลการปรับปรุงแกไข   
  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  ดังตอไปนี้คือ 
                  1. ปรับการพิมพคํา ขอความ  การฉีกคํา  การแบงวรรคตอนใหถูกตอง 
 2. ปรับการใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคํา ใหเหมาะสมสละสลวยและใหเขาใจ
งาย 
 3. ปรับขนาดตัวอักษรในใบความรูสําหรับนักเรียนจากขนาดอักษรจาก 16  เปนขนาด 
20  
 4. แกไขภาษากฎหมายใหถูกตองตามหลักของกฎหมาย 
 5. ปรับขอคําถามในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละ
ชุดการเรียนรูใหชัดเจน 
 6. ปรับตัวเลือกตอบในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของ    
แตละชุดการเรียนรู ใหมีความใกลเคียงกัน 
 7. ปรับคําชี้แจงในแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละ
ชุดการเรียนรูใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 8. แยกเลมระหวางคูมือสําหรับครูและคูมือสําหรับนักเรียนใหเปนสัดสวนชัดเจน 
 9. จัดทําคําชี้แจงสําหรับนักเรียนวา มีชุดการเรียนรูกี่ชุด อะไรบางและมีกิจกรรม     
การเรียนรูอยางไร 

 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรู ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพดังนี้ 
 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/E2  แบบเดี่ยว (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีผลการ
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เรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  1  คน รวมจํานวน  3  คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและ
ความยากงายของกิจกรรมนํามาหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2  แบบเดี่ยว  (Individual  Tryout) โดยไดคา
ประสิทธิภาพ   63.81/67.78  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  60/60 ที่ตั้งไว  รายละเอียดดังตารางที่  15 
 
ตารางที่  15  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูในขั้นเดี่ยว  
 

คะแนนแบบทดสอบ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

20 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

 
รวม 
70 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 
30 คะแนน 

1 8 8 16 7 7 8 54 26 
2 6 7 14 6 5 7 45 23 
3 5 6 11 4 4 5 35 12 

รวม Σx = 134 ΣF =   61 
Σx = 134                  ΣF  =  61 

                                                E1  =  63.81               E2     =    67.78 
 จากการสังเกตในขณะที่ทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนั้น  พบขอควรปรับปรุง

แกไขเกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใชนักเรียนบางคนไมเขาใจคําชี้แจงในใบงานจึงไม
สามารถทําใบงานตามที่ระบุไวได 

 ผลการปรับปรุงแกไขครั้งที่ชุดการเรียนรู ครั้ง 1 จากผลการทดสอบหาคา
ประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual  Tryout)แลวนั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
เพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาที่ใชใหงายและชัดเจน
มากขึ้น 

 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/E2  แบบกลุม  (Small  Group Tryout)   
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว  มาทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ 

E1/E2  แบบกลุม  (Small  Group  Tryout)กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม   
อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีผลการเรียน  เกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3  
คน  รวมจํานวน  9  คน  โดยไดคาประสิทธิภาพ  72.06/77.39  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
คือ  70/70  รายละเอียดดังตารางที่  16  (หนา  142 ) 
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ตารางที่  16  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูในขั้นกลุมเล็ก 
   

คะแนนแบบทดสอบ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

20 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

รวม 
70 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
1 9 9 17 8 7 9 59 26 
2 9 8 16 9 8 8 58 24 
3 8 9 16 8 8 9 58 25 
4 8 8 16 7 8 7 54 20 
5 8 7 15 8 7 7 52 18 
6 7 8 14 7 7 6 49 19 
7 7 6 13 6 5 6 43 16 
8 7 6 13 5 4 6 40 14 
9 6 6 12 6 5 5 41 16 

รวม Σx = 454 ΣF  = 178   
Σx = 454                           ΣF  = 178 

                                          E1  = 72.06                         E2     =  77.39    
 จากการสังเกตในการทดลองใชชุดการเรียนรูในขั้นตอนนี้  พบวา นักเรียนสามารถ   

ทํากิจกรรมในใบงานไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  มีความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมใน  
ใบงานแตละชุดการเรียนรูไดเปนอยางดีเกือบทุกคน  มีนักเรียนบางคนที่ทําใบงานไดไมเสร็จ    
ตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากเกิดการเรียนรูไดชา 
  ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ครั้งที่ 2  

      ผูวิจัยไดนําผลจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และ
จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ  E1/ E2  ทั้ง  2  ข้ันตอน  มาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อให ชุด
การเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3    มีความสมบูรณและเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริง รายละเอียดของสวน
ที่ปรับปรุงแกไขทั้งหมดมีดังตอไปนี้   
 1. ปรับปรุงภาษาที่ใชใหงายและเหมาะสม 
                  2.  ปรับปรุงใบความรูใหมีเนื้อหาชัดเจนถูกตองเปนปจจุบันใหมากขึ้น 
                  3.  ปรับปรุงเรื่องการพิมพไมใหมีการฉีกคําเพื่อใหภาษาสละสลวยและความ ถูกตอง 
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 4.  ปรับปรุงภาพประกอบ สีสัน ใหนาสนใจมากขึ้น 
 5. ปรับปรุงรูปเลมชุดการเรียนรูแยกเลมคูมือครูและคูมือสําหรับนักเรียน 
 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/E2  แบบภาคสนาม  (Field  Tryout)   

 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว มาทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ 
E1/E2  แบบภาคสนาม  (Field Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธา
ราม   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  39  คน  โดยไดคาประสิทธิภาพ  
83.85/87.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไวคือ  80/80  รายละเอียดดังตาราง
ที่ 17 สําหรับผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout)ของชุดการเรียนรูแตละ
ชุด มีรายละเอียดดังตารางที่  29 ภาคผนวก ค หนา 213)   

 
ตารางที่  17   สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูในขั้นสนามกับนักเรียน   39  คน 

 
คะแนนแบบทดสอบ 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 
 

คะแนน 
 10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
20 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

 
คะแนน 
รวม 
70 

 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

30 คะแนน 
คะแนนเต็ม 390 390 780 390 390 390 2,730 1,170 
คะแนนที่ได 334 352 623 320 317 343 2,289 1,018 
รอยละ 85.64 90.26 79.87 82.05 81.28 87.95 83.85 87.01 
⎯X 8.56 9.03 15.97 8.21 8.13 8.82 58.69 26.10 
S.D. 0.91 0.81 1.37 1.00 1.05 0.91 2.75 1.64 

∑ x = 2,289                              ∑ F = 1,018 
                                  E1  = 83.85                                E2  =  87.01 

 จากการหาประสิทธิภาพ E1/E2  แบบภาคสนาม  (Field  Tryout) นักเรียนสามารถทํา
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตละชุด คิดเปนรอยละเรียงลําดับจากมากไป
หานอยไดดังนี้  ชุดการเรียนรูที่  2  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  รอยละ  90.26  ชุดการ
เรียนรูที่  6  กฎหมายแรงงาน รอยละ  87.95  ชุดการเรียนรูที่  1  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน  4  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว  รอยละ  82.05  ชุดการเรียนรูที่  5  
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  รอยละ  81.28  และชุดการเรียนรูที่  3 กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจร   ทางบก  รอยละ   79.87   จากการสังเกตในการทดลองใชชุดการเรียนรูในขั้นตอน
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นี้  พบวา นักเรียนสามารถทํากิจกรรมในใบงานไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค มีความเขาใจใน
วัตถุประสงคของ   กิจกรรมในใบงานแตละชุดการเรียนรูไดเปนอยางดี  มีนักเรียนสวนนอยที่ทํากิจ
กรรตามใบงาน    ไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 

ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

 ผูวิจัยนําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  
จํานวน  39  คน  ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  โดยเริ่มทดลองใชตั้งแตวันที่  12 กันยายน  -  
23 กันยายน  2548  รวมเวลาในการดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูทั้งหมด  รวม  19  ชั่วโมง      
ในการทดลองใชนั้น  ผูวิจัยไดทําการทดลองใชตามระยะเวลาที่กําหนดดังตารางที่  18 
 
ตารางที่   18  ตารางกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

วัน เดือน ป ชุด 
การเรียนรูที่ 

เร่ือง เวลา 
(ชั่วโมง) 

ผูดําเนินการ 

 12  กันยายน 2548 -  แนะนําชุดการเรียนรู 
ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

1 ผูวิจัย 

  14 กันยายน 2548 1 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2 ผูวิจัย 

15  กันยายน 2548 2 กฎหมายทะเบียนราษฎร 
 

2 ผูวิจัย 

16 กันยายน 2548 3 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 5 ผูวิจัยและ 
ผูรูในทองถิ่น 

19 กันยายน 2548 4 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
ครอบครัว 

2 ผูวิจัย 

21 กันยายน 2548 5 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 3 ผูวิจัยและ 
ผูรูในทองถิ่น 

22 กันยายน 2548 6 กฎหมายแรงงาน 3 ผูวิจัยและ 
ผูรูในทองถิ่น 

23 กันยายน 2548 
 

- ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียน 

1 ผูวิจัย 
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ข้ันตอนในการดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การทดสอบกอนการเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบจากขอสอบ           

วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เกี่ยวกับกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน จํานวน  30  ขอ 
 2. ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน มี

สาระสําคัญใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น   โดยใหเรียนรูจากชุดการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 5-6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู  มีความกระตือรือรน และรับผิดชอบในการเรียนและการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเปนอยางดี ขณะเดียวกันนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู 
เนื่องจาก   ใบความรูและใบงาน ใชเหตุการณเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  ใชชื่อบุคคลและสถานที่
ที่นักเรียน   รูจักคุนเคย  นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันในขณะเรียนรู คนที่เกงใหความชวยเหลือ
เพื่อนที่ออนกวาไดเปนอยางดีและในการทํางานกลุมสมาชิกมีการแบงหนาที่ แบงงานกันทําตาม
ความสามารถ ความถนัด มีความรวมมือรวมใจกันทํางานอยางตั้งใจ แตละกลุมสามารถนํา
ความสามารถที่  หลากหลายของสมาชิกมาผสมผสานในการสรางผลงานของกลุมไดเปนอยางดี   
 3. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร สาระสําคัญให     
นักเรียนเรียนรูเกี่ยวกฎหมายทะเบียนราษฎร โดยใชขอมูลทองถิ่น โดยใหผูเรียนเรียนรูจากชุด     
การเรียนรูรวมกันเปนกลุม 5-6 คน  จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตั้งใจ
ในการเรียนรู มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
งานเปนอยางดี นักเรียนจะพูดคุยปรึกษากันในขณะเรียนรู นักเรียนมีความตั้งใจและความ
พยายาม   ในการจัดทําผลงานหนังสือเลมเล็กเกี่ยวกฎหมายทะเบียนราษฎรเปนอยางดี 

      4. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  สาระสําคัญ
คือใหนักเรียนเรียนรูกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบก โดยใชขอมูลทองถิ่น  โดยเรียนรู
จากเจาหนาที่จราจร  ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 2 ทาน คือ  ดาบตํารวจ
เบญจพล  แสงมนตรี และ จาตํารวจพิเชษฐ  ศรีแกว  ซึ่งใหความรูโดยการบรรยายประกอบ    
Power Point   และการสาธิต ซึ่งใชเวลา 3  ชั่วโมง  จากนั้นไดนํานักเรียนไปเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
บริเวณรอบเมืองสมุทรสาคร  จากการสังเกตพบวานักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู  สนุกสนาน
กับการเรียนรู  ใหความรวมมือกับผูรูในทองถิ่นในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี กลาซักถาม
เมื่อมีขอสงสัย ขณะออกไปศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นนักเรียนมีความสนุกสนาน และ
รวมมือกันปฏิบัติตามใบงานไดเปนอยางดี  มีทักษะในการแสวงหาความรู   
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 5. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว     
โดยใชขอมูลทองถิ่น สาระสําคัญของเรื่องนี้ คือ ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายแพง
และพาณิชยลักษณะครอบครัว โดยใหผูเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรูรวมกันเปนคู จากการสังเกต    
พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนรู สนใจเรื่องราวที่นําเสนอในชุดการเรียนรู มีการ
พูดคุยกันอยางสนุกสนานในขณะเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ ในชุดการเรียนรู นักเรียนมี            
ความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตามใบงานที่กําหนดไว 
  6. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  สาระสําคัญของ
เร่ืองนี้ ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  โดยเรียนรูจากเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเร่ืองยาเสพติดใหโทษ จากสถานีตํารวจภูธรตําบลโคกขาม  คือ  ดาบตํารวจ
สิทธิโชค  อุบลนอย โดยการบรรยายและใชส่ือของจริงประกอบการบรรยาย พรอมทั้งนําผูที่เคย
กระทําผิดมาเลาประสบการณใหนักเรียนฟง ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนกัลยาณมิตรมาก  
จากการสังเกตพบวา นักเรียนใหความสนใจมากตอการบรรยายของผูรูในทองถิ่น ซึ่งผูรูในทองถิ่น  
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การรองเพลง การทายปญหา  การเลนเกมส มีการชมเชยและ
มอบของรางวัลใหกับนักเรียนที่ตอบถูก มีส่ือของจริงและรูปภาพประกอบในการใหความรูกับ      
นักเรียน มีการยกตัวอยางคดีความที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น นําผูมีประสบการณตรงมาเลาใหนักเรียนฟง ทําใหนักเรียนสนใจมาก 

 7. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายแรงงาน สาระสําคัญคือใหนักเรียนเรียนรู
กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยเรียนรูจากการศึกษาจากชุดการเรียนรูและเชิญเจาหนาที่
ฝายบุคคลของบริษัทลัคกี้ยูเนี่ยน ฟูด จํากัด คือ  นายพิสิทฐ  โพธิ์พรมศรี โดยการบรรยายประกอบ 
Power Point   ใชเวลา 1  ชั่วโมง  จากการสังเกตพบวานักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูทั้งจาก  
ชุดการเรียนรูและผูรูที่มาใหความรูกับนักเรียน    นักเรียนใหความสนใจซักถามขอมูลตาง ๆใน   
การทํางานในบริษัท เชนในเรื่องของ คาจาง  เวลาทํางาน การหยุดงาน การออกจากงานและ
สวัสด์ิการตาง ๆ ของบริษัท   

  8. การประเมินผลหลังการใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช    
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยการทดสอบหลังการใช               
ชุดการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบทดสอบ แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จํานวน  
30  ขอ  (รายละเอียดดังตารางที่  25  ภาคผนวก  ค  หนา  200) จากนั้นผูวิจัยไดนําคะแนน       
หลังเรียนที่ผูเรียนทําไดทั้ง  6  ชุด มาหาประสิทธิภาพแบบ  (Filed  Tryout)  กับนักเรียนทั้ง   39  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 147

คน  ไดคาประสิทธิภาพ  83.85/87.01  โดยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย  ขอที่ 1  ที่กําหนดไว (รายละเอียดดังตารางที่  29 ภาคผนวก  ค  หนา  213)    
 

ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 

 ผูวิจัยไดทําการประเมินและปรับปรุงแกไขการใชชุดการเรียนรู โดยการประเมินผลนั้น
ดําเนินการ  2  ระยะ  ดังตอไปนี้  คือ  1)   การประเมินหลังการใชชุดการเรียนรู โดยการทดสอบ  
ความรูความเขาใจหลังจากการใชชุดการเรียนรู  การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  และการ
ประเมินผลงานนักเรียน   2) การปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ผลการประเมินผลหลังใชชุดการเรียนรู 
 1. การทดสอบกอนการใชการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบจากขอสอบ        
วัดความรูความเขาใจ  เกี่ยวกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น   จํานวน  30 ขอ  
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวามีคะแนนเฉลี่ย (⎯X =14.28  S.D.=2.33 %=47.61) (รายละเอียด       
ดังตารางที่  31  ภาคผนวก  ค   หนา  217)    

 2..การทดสอบหลังการใชชุดการเรียนรู โดยครูผูสอนเปนผูดําเนินการเมื่อเรียนครบ   
ทั้ง  6  ชุด  โดยใชแบบทดสอบดานความรูความเขาใจหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก 
จํานวน  30  ขอ  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา  200)  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน  26.10  คิดเปนรอยละ  87.01  และผูวิจัยไดนํามาทดสอบคาสถิติ  t-test  แบบ  dependent       
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู   สรุปผลการวิเคราะหดังตารางที่  19 

 
ตารางที่ 19   ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน 
                    ดวยชุดการเรียนรู   
 

การ
ทดสอบ 

N คะแนนเต็ม  ⎯X S.D. t -test 

กอนเรียน 39  คน 30 14.28 2.33 
หลังเรียน 39  คน 30 26.10 1.64 

 
48.80* 

  * P  < 0.05 (df =38)  คา t  (.05)  = 2.021 
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 จากตารางที่  19  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
โดยใชขอมูลทองถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน               
การวิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไวโดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวย           
ชุดการเรียนรู มีคาคะแนนเฉลี่ย ( ⎯X = 26.10 S.D.= 1.64 ) ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู   ( ⎯X = 14.28   S.D.= 2.33 )  
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน 6  ชุด              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละชุดมีรายละเอียดดังตารางที่  20 (หนา 148) 
 
ตารางที่  20   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูจําแนกเปน 
                     รายชุดการเรียนรู 

 
กอนเรียน หลังเรียน ชุดการเรียนรู คะแนน

เต็ม ⎯X S.D. 
 

ลําดับ
ที่ 

⎯X S.D. 
 

ลําดับ
ที่ 

1.  กฎหมายเกี่ยวกับบัตร 
     ประจําตัวประชาชน 

5 3.27 0.59 1 4.61 0.59 2 

2.  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน  
ราษฎร 

5 2.67 0.84 2 4.08 0.87 5 

3.  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
      ทางบก 

5 2.08 0.84 5 4.54 0.60 4 

4.  กฎหมายแพงและพาณิชย 
      ลักษณะครอบครัว 

5 2.21 0.80 4 3.72 0.83 6 

5.  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหโทษ 

5 1.79 0.73 6 4.67 0.48 1 

6.   กฎหมายแรงงาน 5 2.28 0.92 3 4.49 0.68 3 
 
 จากตารางที่ 20 พบวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกี่ยวกับกฎหมายนารูในชีวิตประจําวันสูงสุด ไดแก ชุดการเรียนรูที่1กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชน (⎯X = 3.27   S.D.= 0.59)  รองลงมา  ไดแก ชุดการเรียนรูที่  2 กฎหมาย
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เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (⎯X = 2.67  S.D.= 0.84 ) ชุดการเรียนรูที่  6  กฎหมายแรงงาน  (⎯X = 
2.28   S.D.=0.92)ชุดการเรียนรูที่ 4 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว(⎯X=1.79 
S.D= 0.73 ) ชุดการเรียนรูที่  3 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก (⎯X = 2.08 S.D.= 0.84 )
และชุดการเรียนรูที่  5 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (⎯X = 1.79  S.D.= 0.92)เปนลําดับ
สุดทาย โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ไดแก ชุด
การเรียนรูที่ 5  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (⎯X = 4.67   S.D.= 0.48)รองลงมา ไดแก ชุด
การเรียนรูที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน (⎯X = 4.62 S.D.= 0.59)ชุดการเรียนรูที่ 
6 กฎหมาย แรงงาน  (⎯X = 4.49 S.D.= 0.68) ชุดการเรียนรูที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทาง
บก             (⎯X = 4.45 S.D.= 0.60 ) ชุดการเรียนรูที่  2 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (⎯X 
=4.08 S.D.= 0.87 ) และชุดการเรียนรูที่ 6 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
(⎯X=4.08 S.D.=0.87) ซึ่ง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูทุกชุดการเรียนรู มี
คาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรูทุกชุด 
 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรียนจากชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน 39  คน  โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1)  ขอมูลทั่วไป                   
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น          
จากชุดการเรียนรู  3)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 
 ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามเพศ  อายุ  และอาชีพ   

ของผูปกครอง  วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติติรอยละ  รายละเอียดตามตารางที่  21 
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ตารางที่  21   จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
18 
21 

 
46.15 
53.85 

รวม 39 100.00 
3.  อายุ 

14  ป 
15  ป 
มากกวา  15  ป 

 
21 
16 
2 

 
53.85 
41.02 
5.13 

รวม 39 100.00 
6.  อาชีพผูปกครอง 

รับจาง 
     คาขาย 

 
33 
6 

 
84.62 
15.38 

รวม 39 100.00 
 

 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง  
จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  53.85 และเพศชาย จํานวน 18  คน คิดเปนรอยละ  46.15  ดาน
อายุ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามอายุ  14  ป  จํานวน   21คน  คิดเปนรอยละ 53.85  รองลงมา 
อายุ 15 ป จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  41.02  และอายุมากกวา 15  ป  จํานวน  2  คน  คิด
เปนรอยละ 5.13 ดานอาชีพของผูปกครอง สวนใหญ พบวา  ผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพ
รับจาง  จํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ 84.62   รองลงมาคือ  อาชีพคาขาย  จํานวน  6  คน  คิด
เปนรอยละ 15.38    

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการไดเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ือง   
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย (⎯X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  รายละเอียดดังตารางที่  22 
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ตารางที่  22  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 
ขอ 
ที่ 

ความคิดเห็น ⎯X S.D. รอยละ ความหมาย ลําดับ
ที่ 

1 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความ   
สนใจและกระตือรือรนตอการเรียน 

2.64 0.49 88.03 เห็นดวย
มาก 

3 

2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุข สนุกกับ 
การเรียน 

2.61 0.50 87.18 เห็นดวย
มาก 

4 

3 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ไดเร็วขึ้นและดีขึ้น 

2.74 0.44 91.45 เห็นดวย
มาก 

1 

4 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีความ      
รับผิดชอบในการเรียนรู และมีระเบียบวินัยในตนเอง 

2.69 0.47 89.74 เห็นดวย
มาก 

2 

5 ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเอง ทําให        
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2.54 0.51 84.62 เห็นดวย
มาก 

6 

6 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความ
เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

2.46 0.51 82.05 เห็นดวย 
ปานกลาง 

7 

7 การเรียนโดยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

2.28 0.46 76.07 เห็นดวย
ปานกลาง 

9 

8 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนทราบขอมูลของทองถิ่น
มากขึ้น 

2.36 0.49 78.63 เห็นดวย 
ปานกลาง 

8 

9 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน และนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได 

2.59 0.50 86.32 เห็นดวย
มาก 

5 

10 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

2.26 0.44 75.21 เห็นดวย 
ปานกลาง 

10 

เฉลี่ย 2.52 0.48 83.93 เห็นดวย
มาก 

- 

 
 จากตารางที่ 22 พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการ

เรียนรู   มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( ⎯X = .52  S.D.=0.48)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา  เห็นดวยอยูในระดับมาก  6  ดาน เรียงจากมากไปหานอย ไดแก การเรียนดวยชุดการ
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เรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและดีข้ึน (X=2.74 S.D.=0.44)การเรียนดวยชุดการ
เรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีระเบียบวินัยในตนเอง (⎯X=2.69 
S.D.=0.47) การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการ
เรียน (⎯X=2.64 S.D.=0.49) การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุข  สนุกกับการเรียน 
(⎯X=2.61 S.D.=0.50) ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ  เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน และนําไปใชในการดําเนินชีวิตได  (⎯X=2.59  S.D.=0.50)  ชุดการเรียนรูชวยฝก
การเรียนรูดวยตนเองทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองได(⎯X=2.54  
S.D.=0.51)  และความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย 
ไดแก การเรียนดวย  ชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น (⎯X=2.46  
S.D.=0.51) ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนทราบขอมูลของทองถิ่นมากขึ้น (⎯X=2.36  S.D.=0.49) 
ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน และ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตได(⎯X=2.28 S.D.=0.46) และชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย (⎯X=2.26  S.D.=0.44)  

 ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหวิเคราะห  
เนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาควรมีการจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดย
ใชชุดการเรียนรูตอไป เพราะทําใหสนุก ไมนาเบื่อ และเสนอแนะวาควรใหจัดทําผลงานโดยการใช
คอมพิวเตอร  ใหมีกิจกรรมการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม ในขณะเรียน 
   ผลการประเมินผลงานของนักเรียน 

      ผูวิจัยไดนําผลงานของนักเรียนที่ไดจัดทําขึ้นจากการเรียนดวยชุดการเรียนรู ทั้ง  4  
ชิ้นงาน   โดยแบงเปนผลงานกลุม 2 ชิ้น ไดแก แผนภูมิความรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน  และปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก   ผลงานรายบุคคล  2  ชิ้น ไดแก  
หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  และ  แผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให
โทษ  วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย  ( ⎯X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโดยรวม      
รายละเอียดดังตารางที่  23 
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ตารางที่  23  ผลการประเมินผลงานนักเรียน 
 

รายการ 
 

ผลงาน 

เนื้อหา 
 

(4 คะแนน) 

ความคิด
สรางสรรค 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใช 

(4 คะแนน) 

⎯X S.D. ลํา 
ดับที่ 

1.   แผนภูมิความรู 
      กฎหมายเกี่ยวกับ  
      บัตรประจําตัว    

ประชาชน 

 
3.14 

 
3.29 

 
1.43 

 
2.57 

 
2.43 

 
12.86 

 
2.54 

 
2 

2.   หนังสือเลมเล็ก  
กฎหมายเกี่ยวกับ   
ทะเบียนราษฎร 

 
2.92 

 
2.85 

 
1.46 

 
2.67 

 
2.41 

 
12.30 

 
3.41 

 
3 

3.   ปายนิเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก   

 
3.14 

 
3.14 

 
2.29 

 
2.71 

 
2.57 

 
13.85 

 
2.89 

 
1 

4.   แผนพับกฎหมาย 
      เกี่ยวกับยา 
      เสพติดใหโทษ 

 
2.95 

 
2.72 

 
1.67 

 
2.49 

 
2.39 

 
12.28 

 
3.08 

 
4 

เฉลี่ย 3.04 3.00 1.71 2.61 2.45 12.12 2.98 - 
S.D. 0.12 0.26 0.40 0.10 0.82 0.73 2.89  
ลําดับที่ 1 2 5 3 4 - - - 

  
  จากตารางที่  23  พบวาผลการประเมินโดยรวมผลงานนักเรียนทั้ง  4 ชิ้น ไดแก      
แผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎร ปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกและแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับ      
ยาเสพติดใหโทษ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมีคาคะแนน (⎯X =12.12 S.D.=2.98 ) โดย      
เรียงลําดับผลการประเมินคุณภาพผลงานจากสูงสุดไปต่ําสุดดังนี้ ปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับ  
การจราจรทางบก(⎯X=13.85 S.D.=2.89 )แผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว    
ประชาชน(⎯X=12.86 S.D.=2.54)หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร(⎯X =12.30 
S.D.=3.41 ) และแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ( ⎯X = 12.28  S.D.=3.08 )          
เมื่อพิจารณาเกณฑที่ใชในการประเมิน ผลงานพบวา มีความถูกตองของเนื้อหามากเปนอันดับ
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หนึ่ง (⎯X = 3.04 S.D.=0.12 )  รองลงมาคือ ดานความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงาน (⎯X = 
3.00 S.D.=0.26 ) และการยอมรับในผลงานมากเปนอันดับสาม ( ⎯X = 2.61 S.D.=0.10 )  สวน
วิธีการนําเสนอผลงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ( ⎯X = 1.71  S.D.=0.40 ) 
 
ตารางที่    24   แสดงระดับคุณภาพผลการประเมินผลงานนักเรียน 
 

ระดับคุณภาพ ผลงาน จํานวน 
ดีมาก 

จํานวน(%) 
ดี 

จํานวน(%) 
พอใช 

จํานวน(%) 
ปรับปรุง 
จํานวน(%) 

1. แผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับ  
บัตรประจําตัวประชาชน 

7        
แผน 

1 
( 14.29) 

4 
(57.14) 

2 
(28.57) 

- 

2.    หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับ            
ทะเบียนราษฎร 

39 
เลม 

12 
(30.77) 

10 
(25.64) 

17 
(43.59) 

- 

1. ปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับ 
        การจราจรทางบก    

7        
แผน 

2 
(28.57) 

4 
(57.14) 

1 
(14.29) 

- 

4.     แผนพับกฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดใหโทษ 

39 
แผน 

10 
(25.64) 

15 
(38.46) 

14 
(35.90) 

- 

 
  ผลการประเมินผลงานนักเรียนแยกเปนรายชิ้นงาน 
  จากการประเมินผลงานนักเรียน  จํานวน  4  ชิ้น ซึ่งเปนผลงานกลุม  2 ชิ้น ไดแก      
แผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน และปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับจราจร
ทางบก และผลงานรายบุคคล จํานวน  2  ชิ้น ไดแก หนังสือเลมเล็กเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎร  และแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ผลการประเมินมีรายลเอียดดังนี้  
  1.ผลการประเมินแผนภูมิความรูกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งให         
นักเรียนจัดทําเปนกลุม กลุมละ  1  แผน รวมผลงานทั้งหมด  7  ชิ้น พบวา ผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี คือมีคาคะแนน ( ⎯X = 12.86  S.D.=2.54 )  เมื่อพิจารณาเปนราย
กลุม    พบวา    มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  1  กลุม คิดเปนรอยละ14.29 ระดับดี  4  กลุม คิด
เปนรอยละ 57.14และระดับพอใช  2  กลุม คิดเปนรอยละ 28.57  และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่
ใชประเมิน  พบวา เกณฑความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงานมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ (⎯X 
= 3.29  S.D.=0.76 ) รองลงมาคือความถูกตองของเนื้อหา( ⎯X = 3..14  S.D.=0.38 )  และการ
ยอมรับ   ผลงานมากเปนอันดับที่สาม ( ⎯X = 2.57  S.D.=0.79 ) สวนวิธีการนําเสนอผลงานมี
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นอยที่สุด     (⎯X = 1.42  S.D.=0.53 ) และจากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักเรียนมีความตั้งใจ
และรวมมือกันทํางานอยางมีความสุข  โดยใชทักษะความสามารถของสมาชิกที่หลากหลาย ใช
วิธีการระดมสมองในการจัดทําผลงาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย ความสวยงาม
และนาสนใจ กลุม  ที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช เนื่องจากมีเนื้อหาไมครอบคลุม การใชภาษาไม
ถูกตอง และขาดความสมดุลในการจัดขอมูล การใชขอมูลทองถิ่นประกอบในการนําผลงานอยูใน
เกณฑที่ตอง    ปรับปรุง (รายละเอียดผลการประเมินดังตารางที่ 33 ภาคผนวก ค หนา 221) 

 2..ผลการประเมินหนังสือเลมเล็กเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรโดย       
นักเรียนจัดทําเปนรายบุคคลคนละ 1  เลม รวมผลงานทั้งหมด  39  เลม  ผลการประเมินโดยรวม    
พบวา  มีคุณภาพอยูในระดับดี  คือมีคาคะแนน ( ⎯X = 12.31  S.D.=3.41 ) เมื่อพิจารณาเปน
เลมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  จํานวน 12 เลม  คิดเปนรอยละ 30.77  ระดับดี 10 เลม 
คิดเปน      รอยละ 25.64 และพอใช  17  เลม คิดเปนรอยละ 43.59  และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ
ที่ใชประเมินพบวา เกณฑความถูกตองของเนื้อหามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ(⎯X =2.92 
S.D.=0.74 )รองลงมาคือความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงาน (⎯X =2.85 S.D.=0.87 )และ
การยอมรับผลงานมากเปนอันดับที่สาม (⎯X =2.67 S.D.=0.87 )สวนวิธีการนําเสนอผลงานมี
นอยที่สุด (⎯X =1.46    S.D. = 0.64 ) ซึ่งอยูในเกณฑตองปรับปรุง (รายละเอียดการประเมินตาม 
ตารางที่ 35 ภาคผนวก ค หนา 222) และจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา สวนใหญมีความ
ตั้งใจในการจัดทําผลงาน สามารถนําความรูจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูมารวมรวบวิเคราะห
และสรุปสาระสําคัญของเรื่อง จัดทําเปนหนังสือเลมเล็ก  ไดครอบคลุมเนื้อหา มีความคิด
สรางสรรคแตกตางกันไปตามความสามารถของแตละคน  มีการใชคอมพิวเตอรในการจัดทํา
ผลงาน ขอมูลทองถิ่นที่ใชสวนใหญเปนเหตุการณเร่ืองราวในทองถิ่น สถานที่สําคัญ แตการใช
ขอมูลทองถิ่นประกอบในการนําเสนอผลงานยังมีนอย สวนนักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถเฉพาะดาน ไมหลากหลาย จึงเปนขอจํากัดในการจัดทํา
ผลงาน เชน การนําเสนอเนื้อหายังไมครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่อง  ความคิดสรางสรรค มีนอย
การใชขอมูลทองถิ่นมีนอยหรือไมใชเลย และผลงานไมเปนที่ยอมรับ  
 3. ผลการประเมินปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก โดยนักเรียนรวมกันนํา
ความรูที่ไดรับของแตละกลุมมาเรียบเรียงและชวยกันจัดทําปายนิเทศกลุมละ 1 ปาย รวมปาย
นิเทศ 7 ปาย ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับดี คือมีคาคะแนน( ⎯X =13.85 
S.D.=2.89 )  เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  2  กลุม คิดเปนรอย
ละ 28.57  ระดับดี  4  กลุม คิดเปนรอยละ 57.14 และระดับพอใช  1  กลุม คิดเปนรอยละ 14.29  
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และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ใชประเมินพบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเทากันคือความถูกตอง    
ของเนื้อหา(⎯X = 3.14  S.D.=0.69 )และความคิดสรางสรรคในการจัดทําผล(⎯X = 3.14  
S.D.=0.69 )รองลงมาคือ การยอมรับผลงาน ( ⎯X = 2.71  S.D.=0.76 )สวนวิธีการนําเสนอ
ผลงานมีนอยที่สุด( ⎯X = 2.29  S.D.=0.49 ) และจากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักเรียนมีความ
ตั้งใจและรวมมือกันทํางานอยางมีความสุข โดยใชทักษะความสามารถของสมาชิกที่หลากหลาย
ให   เปนประโยชน ใชวิธีการระดมสมองในการจัดทําผลงาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคที่
หลากหลาย ความสวยงามและดานเนื้อหาสาระ พบวา นักเรียนสามารถรวบรวมความรูกฎหมาย
เกี่ยวกับ     การจราจรทางบกไดครอบคลุมสาระสําคัญ  มีการใชขอมูลทองถิ่นประกอบการ
นําเสนอผลงานมากขึ้น แตมีบางกลุมมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช เนื่องจากมีนําเสนอ
เนื้อหาไมครอบคลุม การนําเสนอผลงานยังไมดีเทาที่ควร (รายละเอียดตามตารางที่ 34 ภาคผนวก 
ค หนา 221)   
 4.ผลการประเมินแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ โดยนักเรียนจัดทําเปน   
รายบุคคล  คนละ 1  แผน  ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับดี  คือมีคาคะแนน 
เฉลี่ย ( ⎯X = 12.28  S.D.=3.08 ) เมื่อพิจารณาเปนแผนพบวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  
จํานวน 10  แผน  คิดเปนรอยละ 25.64  ระดับดี  15  แผน คิดเปนรอยละ 38.46  และระดับพอใช 
14  แผน คิดเปนรอยละ 35.90 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ใชประเมินพบวา เกณฑความถูก
ตองของเนื้อหามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ (⎯X =2.95 S.D.=0.72 )รองลงมาคือความคิด
สรางสรรค   ในการจัดทําผลงาน (⎯X =2.85 S.D.=0.87) และการยอมรับผลงานมากเปนอันดับที่
สาม            (⎯X =2.72 S.D.=0.79 ) สวนวิธีการนําเสนอผลงานมีนอยที่สุด (⎯X =1.67 S.D.= 
0.701) และจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการจัดทําผลงาน โดย
แตละคนได จัดทําตามความสามารถ โดยบางคนใชเทคนิคการวาดภาพ   บางคนใชเทคนิคการ
ประดิษฐ  ทําใหผลงานมีความหลากหลาย สําหรับนักเรียนที่มีผลงานอยูในระดับพอใช พบวา 
เนื้อหาไมครอบคลุมสาระสําคัญ ความคิดสรางสรรคและการใชขอมูลทองถิ่นมีนอย ขาดความ
สมดุลในการจัดแผนพับ  (รายละเอียดผลการประเมินดังตารางที่ 36 ภาคผนวก ค หนา 224) 

 จากการประเมินผลงานของนักเรียนทั้ง 4 ชิ้น คือ แผนภูมิความรู เร่ือง กฎหมาย
เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเลมเล็กกฎหมายทะเบียนราษฎร ปายนิเทศกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรทางบก และแผนพับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ แสดงใหเห็นวา        
นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะตางๆมาประยุกตใชปรับปรุงและพัฒนาเปนผลงานไดเปน
อยางดี 
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  การปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ 

 หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชชุดการเรียนรูแลวไดพบขอควรปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงชุดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้ง
ตอ ๆ ไป  ซึ่งขอควรปรับปรุงดังตอไปนี้    
             ปรับปรุงภาษาในกิจกรรมเพิ ่มเติมหลังการเร ียนรู  เ รื ่องกฎหมายเกี ่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชนใหมีความชัดเจนมากขึ้น   ปรับปรุงภาพที่ใชประกอบใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น  จัดทําคําอธิบายความหมายของคําศัพททางกฎหมายที่นักเรียนไมเขาใจเพิ่มเติม                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย    อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช    
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  
Development )  ซึ่งประกอบไปดวย  4  ขั้นตอน คือ  (1)  การวิจัย  (Research)  เปนการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู   (2)  การพัฒนา  (Development)  เปนการสราง    
และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  (3)  การวิจัย (Research)  เปนการทดลองใชชุดการเรียนรู      
(4)  การพัฒนา  (Development)  เปนการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคคือ  (1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  (2) เพื่อพัฒนาและ   
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  (3)  เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู  (4)เพื่อประเมินและปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดสามัคคีศรัทธาราม  อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่  1   ป
การศึกษา 2548  จํานวน  39  คน แบบแผนการวิจัย ใชการทดลองแบบ Pre  Experimental 
Design  แบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง  One Group Pretest Posttest Design   เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย (1) เครื่องมือที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู    
ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และประเด็นการสนทนากลุ ม (2) แบบประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลองของชุดการเรียนรู   (3) ชุดการเรียนรู   เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 (4) เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ไดแก  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยการศึกษาความ
คิดเห็นและขอมูลพื้นฐานตางๆ แลวนํามาพัฒนาเปนชุดการเรียนรู  โดยมีเนื้อหาใหนักเรียนเรียนรู 
6  เร่ือง คือ เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร        
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  เร่ืองกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว       
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ และเรื่องกฎหมายแรงงาน  ซึ่งแตละชุดมีองคประกอบ  
คือ คูมือครู ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค  การออกแบบการเรียนรู  คําชี้แจงในการใชชุดการ
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เรียนรู บทบาทของครู  แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน 
นักเรียน  คูมือนักเรียน ประกอบดวย คํานํา  วัตถุประสงค  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู 
บทบาทของนักเรียน ใบความรู ใบงาน แนวการตอบใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ 
วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)           
คา t – test  แบบ Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and  

Development)  ซึ่งประกอบไปดวย  4  ข้ันตอน  คือ  (1)  การวิจัย : (Research) :การศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  (2)  การพัฒนา : (Development)  การสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  (3)  การวิจัย  (Research) :การทดลองใชชุดการเรียนรู  (4)  
การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  ผลการการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารู      
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  พบวานักเรียนและ    
ผูที่เกี่ยวของเห็นวารูปแบบของชุดการเรียนรู ควรใชภาษาที่เขาใจงายชัดเจน มีการตูน รูปภาพ 
ประกอบ รูปเลมกระทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ใหความรู  ดานเนื้อหาเรื่องกฎหมาย       
ควรเปนกฎหมายที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เปนกฎหมายที่ใกลตัวนักเรียน         
ดานขอมูลทองถิ่นที่นํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู  ควรเปนเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้น 
ในทองถิ่นซึ่งสัมพันธกับเนื้อหาของกฎหมาย ไดแก  ขอมูล  สถิติของทองถิ่น  เหตุการณในทองถิ่น
เกี่ยวกับการเกิด การตาย การยายถิ่น การใชรถใชถนน  เรื่องราวในครอบครัว สถานที่สําคัญ ไดแก 
สถานที่ราชการ โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ดานการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนควรการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหผูเรียนเรียนรูและแสวงหา  
ความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือ ควรมีการจัดกิจกรรม
แบบกลุมใหญ 4-6 คน เรียนรูจากผูรูในทองถิ่นและแหลงเรียนรูในทองถิ่น มีการวัดผลประเมินผล  
ครอบคลุม ดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน          
การตรวจผลงาน  แบบทดสอบ  แบบฝกหัด และสังเกตพฤติกรรม  ซึ่งมีความสอดคลองกับ       
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
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ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หลักสูตรสถานศึกษา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุดการเรียนรู  
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 พบวา ชุดการเรียนรู
ประกอบดวย       คูมือครู (ประกอบดวย คํานํา  วัตถุประสงค  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  
คําชี้แจงในการใช     ชุดการเรียนรู บทบาทของครู  แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบสังเกต
พฤติกรรม และ               แบบประเมินผลงานนักเรียน )  คูมือนักเรียน (ประกอบดวย คํานํา  
วัตถุประสงค  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู บทบาทของนักเรียน ใบความรู ใบงาน แนวการตอบ
ใบงาน แบบทดสอบ เฉลย    แบบทดสอบ )  โดยชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นนี้ประกอบไปดวย   6  ชุด  
ไดแก  1) กฎหมายเกี่ยวกับ     บัตรประจําตัวประชาชน  2)  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  3) 
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  4)  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว   5)  
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ และ  6) กฎหมายแรงงาน ชุดการเรียนรูมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยมี      คาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 คาประสิทธิภาพ
แบบเดี่ยว  (Individual  Tryout) มีคาประสิทธิภาพเทากับ  63.81/67.78 คาประสิทธิภาพแบบ
กลุม (Small  Group Tryout)  มีคา        ประสิทธิภาพเทากับ  72.06/77.39  และชุดการเรียนรูมี
คาประสิทธิภาพเทากับ 83.85/87.01       ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1 ที่กําหนดไว  
 3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  39 คน ซึ่งใช  
ชุดการเรียนรูเปนเวลา 19 ชั่วโมง  ผลการทดลองใชพบวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสุขและ
สนุกกับการเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู ชุดการเรียนรูที่นํามาทดลองใชไดนําขอมูล      
ทองถิ่นมาใชประกอบในการเรียนรูของนักเรียน โดยขอมูลทองถิ่นที่นํามาใช ไดแก เหตุการณและ
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น สถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว  การประกอบอาชีพ  สถิติ ขอมูล และ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น  

 4..ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวา เร่ือง กฎหมายนารู        
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู  ซึ่ง
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สอดคลองกับสมติฐานการวิจัยขอที่  2 ที่กําหนดไว และผลการประเมินผลงานนักเรียนพบวา
เกณฑการประเมินที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือความถูกตองของเนื้อหา รองลงมาคือความคิด
สรางสรรค และ        การยอมรับผลงาน  และคะแนนต่ําที่สุดคือวิธีการนําเสนอผลงาน  ดานความ
คิดเห็นพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู อยูในระดับเห็นดวยมาก  โดย
นักเรียนคิดวา การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและดีข้ึน ชวยฝก
ใหนักเรียนมี             ความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีระเบียบวินัยในตนเอง และชวยให
นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน ผลการปรับปรุงและแกไขชุดการเรียนรู  มี
การปรับปรุงคําชี้แจงในกิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียนของชุดการเรียนรูที่ 1 ปรับแกไขขอคําถามใน
ใบงานและแบบทดสอบใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับภาพใหมีความเหมาะสม 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการศึกษาเอกสาร      
ดานการศึกษา นโยบายการศึกษา ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9       
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช  2542  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  และการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุดการเรียนรู  ทุกฝายตางมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกัน คือ ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น ซึ่งจากการศึกษาขอมูลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูพบวา
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมใหญ 4-5 คนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลุม นักเรียนมีโอกาสไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดเรียนรูจากเพื่อน ใน
บรรยากาศที่เปนกันเอง ตลอดจนกลาซักถามเมื่อมีขอสงสัยกอใหเกิดความรวมมือมากกวาการ
แขงขัน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ศรีลักษณ มาโกมล (2544 : 5)  กลาววารูปแบบการ
สอนที่ดีเปนรูปแบบการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวม ไดแก รูปแบบการสอนดวยกระบวนการกลุม 
(Group Process)  รูปแบบการสอนแบบรวมมือ ( Cooperation Learning ) และทฤษฎีการสราง
ความรู(Constructivism)    อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ(2543 : 82) กลาววา จุดเดนของการเรียนโดยกระบวนการกลุม คือ เปนการ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข โดยทุกคนในกลุมรูและกระทําตามบทบาทของผูนําและผูตามที่ดี ได
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พัฒนาการทํางานจากการฝกฝน  วิเคราะหและเติมเต็มความรูโดยครูและเพื่อนที่มีความรู
ความสามารถ เพราะดานเนื้อหาพบวา    นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกมากที่สุด ทั้งนี้            อาจเปนเพราะวานักเรียนอยูในชวงของวัยรุน ซึ่ง
โดยทั่วไปชอบความทาทาย มีความคึกคะนอง การขับข่ีรถจักรยานยนตจึงเปนสิ่งหนึ่งที่สนองตอบ
ความตองการ ขณะเดียวกันในทองถิ่น             มีการตรวจจับผูขับขี่รถที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
อาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนตองการเรียนรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดานขอมูลทองถิ่นที่
ควรนํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรูพบวา ตองการใหนําเหตุการณเร่ืองราวในชีวิตประจําวันที่
เกิดขึ้นในทองถิ่นมาใชมากที่สุด ทั้งนี้           อาจเปนเพราะวาขอมูลดังกลาวมีความสอดคลองกับ
การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน       สอดคลองกับเนื้อหาของกฎหมาย  เปนเรื่องใกลตัว ทํา
ใหงายตอการเรียนรู ขณะที่เนื้อหาที่มีอยูสวนใหญในแบบเรียนไมสอดคลองกับทองถิ่น  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ กษมา วรวรรณ          ณ อยุธยา(อางถึงใน  กรมวิชาการ  2539 :5 ) 
กลาววา การจัดการศึกษาไมสามารถแปลกแยกไปจากทองถิ่น เพราะการศึกษาตองนําเอา
ประเด็นทองถิ่นนั้น ๆ มาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในรากเหงาของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 ใน
มาตราที่ 24  ที่ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได    คิดเปน  ทําเปน  เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องมีการผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ อยางสมดุล ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ      สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  อํานวยความ
สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม ๆ กันจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย  พอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  มีสวนรวมในการเรียนรู ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2543:10) ดานกาวัดและประเมินผลพบวา
นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลโดยการทําแบบทดสอบมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการทดสอบ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนาในสาระการ
เรียนรูที่งาย สะดวกและไมซับซอน  ทั้งนี้ผูวิจัยไดนํา ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ไดสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ผูเกี่ยวของชุมชนและทองถิ่น  ซึ่งจะทําใหการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมายตอ
ผูเรียนสูงสุด  
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 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู   เรื่อง  กฎหมายนารู ใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  แตละชุดมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้คือ คูมือครู ประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คําชี้แจง  การออกแบบการจัดการ
เรียนรู         แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินผลงานนักเรียน       คูมือนักเรียน ประกอบดวย คํานํา  วัตถุประสงค  คําชี้แจง  ใบความรู  
ใบงานสําหรับนักเรียนและแบบทดสอบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบตางๆจะชวยใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูครูจําเปนตองมี    ความรูความเขาใจในกระบวนการการจัดกิจกรรม การใชส่ือ  การวัดและ
ประเมินผล ดังนั้น       องคประกอบของชุดการเรียนรูจะชวยใหครูสามารถจัดกิจกรมการเรียนการ
สอนไดตามขั้นตอนจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับ  หทัยรัตน  อันดี (2544 : 
บทคัดยอ)ที่ศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  พบวา   ชุดการเรียนรู มีองคประกอบ คือ คํานํา วัตุประสงค คูมือครู  คูมือนักเรียน
และหนังสืออานเพิ่มเติม และสอดคลองกับ  ศิริชัย จิรจีรังชัย(2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา เร่ือง   
การพัฒนาชุดการเรียน วิชา วิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
2  ผลการพัฒนาชุดการเรียน พบวา มีองคประกอบ คือ  คูมือสําหรับนักเรียน(ประกอบดวย คํานํา 
วัตถุประสงค  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียน  บทบาทของนักเรียน  ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ) คูมือสําหรับครู (ประกอบดวย บทบาทของครู  แผนผังการจัดการเรียนรู   แผนการ
สอน แนวตอบใบงาน) จากนั้น   ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู พบวา       ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (Individual  Tryout)  กับ
นักเรียน    3  คน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  60/60  โดยมีประสิทธิภาพ  63.81/67.78   
เนื่องจากขั้นนี้เปนการนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนเปนครั้งแรก  ภาษาและเนื้อหาใน  
กิจกรรมอาจจะยากเกินไปจําเปนตองกําหนดเกณฑในขั้นต่ําไว เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนในขั้นตอไป  สวนการหาประสิทธิภาพแบบกลุม (Small 
Group Tryout) กับนักเรียน 9 คน นั้น พบวา                    มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  
70/70  คือ  72.00/77.39  ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดนําผลจาก     การทดลองใชในขั้นเดี่ยวมาปรับปรุง
ทั้งทางดานภาษาใหสละสลวย เขาใจงายและรูปแบบใหดึงดูดความสนใจของนักเรียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ  กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524 : 118)       สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ   ภิบาล
สุข  (2525 : 199)  และวีระ    ไทยพานิช   (2529 : 37)  ที่กลาวถึงขอดีของชุดการเรียนรูวาชุดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะชวยเราความสนใจของผูเรียนเนื่องจาก ชุดการเรียนรูนั้นมีกิจกรรมที่เนน
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ใหนักเรียนไดปฏิบัติ กิจกรรมดวยตนเองไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน จึง
เปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลทําใหนักเรียนมี    ความกระตือรือรนและสนใจเรียน 
สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย  ดุลยเกษม (2542:44)ที่กลาววา  การเรียนรูที่ดีจะเกิดขึ้นไดถา
ผูเรียนสามารถกําหนดขั้นตอนการเรียนและวิธีการเรียนดวยตนเองไดมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ผูเรียน
พึ่งพาตนเองไดมากการเรียนรูก็ยอมเกิดขึ้นไดมาก  ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองมีการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง สําหรับขอมูลทองถิ่นที่นํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู พบวามี
การใชเหตุการณเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่นมาใชมากที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขอมูลดังกลาวมี
ความสอดคลองกับเนื้อหาของกฎหมาย งายตอการนําไปประยุกตใช  และงายตอการเรียนรูของ
ผูเรียน  สวนขอมูลทองถิ่นที่นํามาใชนอยที่สุดคือ ขอมูลดานวัฒนธรรมประเพณี  ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นมีจุดเดนนอย การนํามาใชไมคอยสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  
             3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดทดลองใชชุดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนดวยตนเอง จํานวน 3  ชุดและรวมมือกับผูรูในทองถิ่นรวมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจํานวน  3  ชุด กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  
จํานวน  39 คน จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนดวยชุดการเรียนรู พบวานักเรียน                
มีความสนใจ  ตั้งใจในการเรียนรู  กระตือรือรน สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว           
มีความรวมมือ และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมเปนอยางดี สามารถนําเอา    
ความรูตางๆที่มีอยูมารวมกันในการทําผลงานกลุม นักเรียนมีความรูความเขาใจในการใชกฎหมาย      
ที่เชื่อมโยงกับขอมูลในทองถิ่นของตน   ตลอดจนนําความรูที่ไดไปบูรณาการกับทักษะตาง ๆ ตาม
ถนัดและความสามารถของตนจัดทําชิ้นงานไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น   มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เปนสื่อที่เราความสนใจของผูเรียน และ
ชวยใหการเรียนเปนอิสระและนักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองตามความสามารถ 
นักเรียนมีสวนรวม      ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2545 
ค :221) ซึ่งกลาววา      การเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตองมี
ชีวิตชีวา มีสีสันของการทํา    กิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียนและสอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2542 ก :ไมปรากฏเลขหนา)  กลาววา การจัดการเรียน
การสอนในยุคปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมีจุดหมายสําคัญเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 
วิธีการในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย 
สนุกสนาน ทาทาย และมีความมั่นใจ  ซึ่งเปนการปรับเปล่ียนจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครู
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เปนผูสอน ใหผูเรียนทองจําและเรียนอยางเฉื่อยชาไมสามารถทําใหผูเรียนมีลักษณะที่เหมาะสมที่
จะอยูในสังคมได จําตองปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเองอยางมี
ความสุข จากแหลงความรูตาง ๆ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  สรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนาและคงสภาพสันติสุขได 

 4..ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนมีความรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น กอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว คือ หลังการใชชุดการเรียนรู  
มีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
ไดดีข้ึนและเร็วขึ้น ผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน ประกอบกับการนําขอมูลทองถิ่นมาใช              
ในการพัฒนาชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลอง อัมพร  เต็มดี (2545:    
บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน  สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ        แหลงทองเที่ยวในชุมชนกอนและหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยหลัง       การเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู และสอดคลอง
กับ  สัทธา สืบดา (2545 : บทคัดยอ )ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอน เร่ือง โจทยปญหาคณิตศาสตร 
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจกอน
และหลังใชชุดการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใชชุดการสอนมี
คะแนนสูงกวากอนใชชุดสอน   นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา    การเรียนโดย   ชุดการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนไดศึกษา
หาความรูดวยตัวเอง            ผูเรียนจึงมีความรูสึกเปนอิสระในการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนตามสามารถของตนเองจนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความสุขตอการ
เรียนรู และในขณะเดียวกัน      การเรียนรูที่นําสิ่งใกลตัวผูเรียนมาใชเปนสื่อประกอบกันจะชวยให
เกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะมี               ความสอดคลองสัมพันธกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนซึ่งสอดคลองกับปรัชญาพิพัฒนนิยม (อางถึงใน วัฒนาพร  ระงับทุกข  2541: 3 ) วาการศึกษา
จะตองพัฒนาผูเรียนทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยจัดใหผูเรียนเรียน
ตามความสนใจ ความถนัดและคุณลักษณะ    ของเขา ส่ิงที่เรียนควรเปนประโยชนสัมพันธสอดคลอง
กับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนใหมาก    ที่สุด บทบาทของครูในปรัชญานี้คือ เตรียม และนํา
และใหคําปรึกษาแกผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียน    เกิดการเรียนรูเขาใจและเห็นจริงดวยตนเอง ผูเรียน
จะเกิดการเรียนรูไดดีเมื่อไดประสบการณตรง       และการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
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ถายทอดความรูและประสบการณ ของ                วัฒนาพร ระงับทุกข ( 2541:11)  วาควรจัด
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปน       ศูนยกลาง  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขา
มารวมในกิจกรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุด การที่ผูเรียนเปนผูกระทํา จะชวยใหเกิด
ความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา           ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการ
สําคัญ    การเรียนรูโดยครูผูสอนพยายามจัดการเรียนการสอนที่  สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใด  ๆ ดวยตนเองนั้น        ผูเรียนมักจะจดจําไดดี และมี
ความหมายโดยตรงตอผูเรียนและเกิดความคงทนของความรูและจาก   การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเปนรายชุดพบวา ชุดการเรียนรูที่ 5  กฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดใหโทษมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุดการเรียนรูดังกลาวจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใหนักเรียนเรียนรูจากผูรูในทองถิ่น ซึ่งมีความรอบรูในเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด
ใหโทษเปนอยางดี  มีเทคนิคและวิธีการถายทอดความรูประสบการณ มีกิจกรรม     ที่นักเรียนสนใจ 
เชน การรองเพลง เลนเกมส และทายปญหา  มีการใชส่ือการเรียนการสอนที่         หลากหลาย เชน 
ส่ือของจริง  รูปภาพ  บุคคล บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนกัลยาณมิตร ผูรู         ในทองถิ่นมีการ
สรางแรงจูงใจและแรงเสริมแกนักเรียนโดยการยกยองชมเชย ใหรางวัลกับนักเรียนที่รวมกิจกรรมและ
ตอบคําถามไดถูกตอง  ทําใหนักเรียนมีความสนุกสนาน มีความสนใจและกระตือรือรนขณะเรียนอยู
ตลอดเวลา นักเรียนจึงเกิดการเรียนรูไดดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ        วัฒนพร ระงับทุกข 
( 2541:52-53 ) กลาววา  การเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิผลมากเมื่อครูใชเทคนิค ส่ือหรืออุปกรณ 
เพื่อสรางความสนใจในการสอนทุกข้ันตอนไมใชเฉพาะขั้นนํา ส่ือหรือวัสดุอุปกรณที่ชวยสรางความ
สนใจจะชวยใหผูเรียนมั่นใจในเนื้อหาที่จะเรียนตลอดบทเรียน และยังทําหนาที่เปนตัว   ชี้แนะ การ
สอนที่จะกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของทักษะ พฤติกรรม เจตคติ และเนื้อหาที่จะเรียน ส่ือหรือ
วัสดุอุปกรณเหลานี้ไมจําเปนตองหรูหราราคาแพง เพื่อใหผูเรียนสนใจคําถาม เกร็ดเรื่องเลาแงมุม  ที่
นาสนใจ วิดิทัศนและการสาธิต คือทางเลือกที่ครูสามารถใชได  การยกยองชมเชยถือเปนเทคนิค    
การสอนอยางหนึ่ง ครูควรจะมีวิธียกยองชมเชยหรือใหรางวัลผูเรียนในหลาย ๆ รูปแบบ  และจาก
ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูที่  4 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว มีผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ชุดการเรียนรูดังกลาวมีเนื้อมากและยากกวาชุดการ
เรียนรูอ่ืน ๆ ประกอบกับนักเรียนไมมีความรูและประสบการณเดิม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให            นักเรียนจับคูกับเพื่อนศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากชุดการเรียนรู  ซึ่งบางคูเปนนักเรียนที่
เรียนออนทั้งคู ซึ่งมีผลทําใหไมสามารถชวยเหลือและใหคําปรึกษากันไดเมื่อเกิดขอสงสัยในเนื้อหา
หรือการทํากิจกรรม 
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  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียน โดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมาย  
นารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  พบวานักเรียน    
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากในการเรียนดวยชุดการเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรูดวย             
ชุดการเรียนรูเนนการแสวงหาความรูดวยตนเองแทนการใหความรูโดยการบอกเลาของครูและ     
ในขณะเดียวกันนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ครูวางแผนไว  จึงรูสึกตื่นตัวอยูตลอดเวลา
ในขณะเรียนทําใหไมเบื่อหนายตอส่ิงที่เรียนรู   ประกอบกับชุดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีการนํา   
ผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพานักเรียนไปเรียนรูจากแหลง
เรียนรู                ในทองถิ่นทําใหกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย  นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจาก        การเรียนรูไดทราบขอมูลของทองถิ่นจากผูมีความรูเฉพาะเรื่อง  มี
ประสบการณ  และเทคนิควิธีการที่แตกตางไปจากการสอนของครู  ทําใหนักเรียนสนุกสนานตอ
การเรียน ซึ่งสอดคลองกับ หทัยรัตน  อันดี ( 2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดการ
เรียนรู เพื่อถายทดอภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา พบวานักเรียนชอบเรียนจาก
การเรียนโดยการใชชุดการเรียนรู           มีความสุขจากการทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายให
คนควาหาความรูจากสถานที่จริงและบุคคลภายนอกมีอิสระเสรีภาพในการคิด และมีความคิดเห็น
ที่ดีตอทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น และศิริชัย          จิรจีรังชัย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ชุดการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ว 203 เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนพบวา นักเรียนคิดวาชุดการเรียนชวย
ใหนักเรียนเขาใจบทเรียนเร็วขึ้นและดีข้ึน     ทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนตอการเรียนและการ
เรียนดวยชุดการเรียนชวยฝกใหนักเรียน            มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีวินัยใน
ตนเอง  นักเรียนมีความเห็นวาชุดการเรียนรูชวยให      นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตาม
กฎหมายนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกปลูกฝง
คานิยมและเจตคติที่ดีในการการปฏิบัติตามกฎหมายนอยเกินไป มีการฝกใหนักเรียนวิเคราะห
ปญหา ผลดี ผลเสียของการไมปฏิบัติตามกฏหมายไมครอบคลุม      ทุกเรื่อง 
  ผลการประเมินผลงานของนักเรียน  จากการประเมินผลตามสภาพจริงจาก การ
ประเมิน      ผลงานนักเรียนจํานวน  4  ชิ้น  ซึ่งจัดเปนผลงานกลุม 2 ชิ้น ไดแก  แผนภูมิความรูเร่ือง
กฎหมาย      เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  และปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  
ผลงานรายบุคคล  2  ชิ้น ไดแก หนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  และแผนพับ
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ผลการประเมินพบวา  ปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทาง
บก  มีผลการประเมินสูงสุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเปนผลงานกลุม  ซึ่งในการเรียนรูในระบบกลุม
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หรือแบบรวมมือแตละกลุม           มีสมาชิกที่มีความรูความสามารถ ความถนัดและทักษะที่แตกตาง
กัน เมื่อนําลักษณะเดนของแตละคนมารวมกันจึงทําใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยเกณฑการ
ประเมินดานความถูกตองของเนื้อหา     มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเปนการ
นําเอาความรูความเขาใจจากการเรียนรูมาใชในการจัดทําผลงาน ไมมีกระบวนการที่ซับซอน เปน
เพียงความรูความเขาใจมานําเสนอในผลงาน        ซึ่งนักเรียนมีประสบการณและทักษะอยูแลว สวน
เกณฑการประเมินที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดวิธีการ   นําเสนอผลงาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
นักเรียนยังขาดความรูความเขาใจวิธีการนําเสนอผลงาน       ไมคุนเคยกับการนําขอมูลทองถิ่นมาใช  
จึงขาดประสบการณและทักษะในการนําเสนอ   ทั้งนี้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงเปน
แนวทางการประเมินที่สอดคลองและสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนน    ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
สอดคลองกับ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  ที่วา การวัดและประเมินผลตองใชวิธีการ ที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง
ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การรวม     
กิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน    ( กรมวิชาการ  2545 ค : 24) ซึ่งตรงกับ   
การวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่กลาววา       
การเรียนรูในกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงพัฒนาผู เรียนใหมีความรู ทักษะ
กระบวนการคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู  มีการทํา
โครงการ/      โครงงาน เปนผูผลิตผลงาน รวมทั้งมีการทํางานกลุม และการจัดทําแฟมสะสมงาน 
ดังนั้นการวัดประเมินผลการเรียนรูจะเนนผลการประเมินจากสภาพจริง อันเปนการประเมินผลการ
เรียนรูที่เอ้ือ      ตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน อันเปนแนวทางที่พัฒนาผูเรียนได
เต็มศักยภาพ       (กรมวิชาการ 2544 : 48)   

 ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ปรับปรุงภาษาในกิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียนรู 
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนใหมีความชัดเจนมากขึ้นปรับปรุงภาพที่ใช
ประกอบใหมีความเหมาะสมมากขึ้น จัดทําคําอธิบายความหมายของคําศัพททางกฎหมาย     
ที่นักเรียนไมเขาใจเพิ่มเติม                       

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล      

ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 169

เกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอเสนอแนะ   เพื่อการวิจัย   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําชุดการเรียนรูไปใช 

 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ไปใช   
ดังตอไปนี้ 

 1..จากผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช    
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 และ       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  หลังการใชชุดการเรียนรูมี
คะแนนสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดกการเรียนรู   ดังนั้นครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ควรนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพราะเปนนวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 2. จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะครอบครัวต่ําที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงแกไข กิจกรรม ส่ือ และการวัดผล
ประเมินผล เร่ือง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัวใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับ    
ผูเรียนกอนนําไปใช และคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนในขณะเรียนรูอยางใกลชิด 
 3. จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความเห็นวา ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตามกฎหมายนอยที่สุด ดังนั้นผูที่จะนํานําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนา
รูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ไปใช ควรสอดแทรก 
ทัศนคติ และคานิยม ที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายใหมากขึ้น  จัดกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนรวมกัน
คิดวิเคราะหถึงผลดีของการปฏิบัติตามกฎหมายและผลเสียของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให    
นักเรียนเกิดจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 4..จากการวิจัยพบวาเกณฑการประเมินผลงานดานวิธีการนําเสนอผลงานมีผลการ
ประเมินต่ําที่สุด ดังนั้น ครูจึงควรใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการนําเสนอผลงาน การ
ใชขอมูลทองถิ่นในการนําเสนอผลงาน และทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลงานให       
นักเรียนทราบกอนที่นักเรียนจะลงมือทําผลงาน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการวิจัย พบวาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช   

ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น        
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนและ
ทําใหเขาในสิ่งที่เรียนรูไดเร็วขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนให
ครูผูสอนไดพัฒนาชุดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 2. จากผลการวิจัย พบวา การนําขอมูลทองถิ่น  ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวและมีความ
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนใหมี
การนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ดังนั้นในการพัฒนาชุดการเรียนรูควร
มีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูกฎหมายอื่น ๆ ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง  โดยใชขอมูลทองถิ่น ในชวงชั้นที่  3 โดยใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับทองถิ่น 

 2..ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการรียนรู
ดวยชุดการเรียนรูกับการจัดการเรียนรูดวยวิธี อ่ืน ๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา การจัดการเรียนรูโดยใชแหลง  
เรียนรูในทองถิ่น 

 3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนของการเรียนรูของนักเรียนที่
เรียนดวยชุดการเรียนรู  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู  เจตคติและ    
ความสนใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู 

 4..ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเจตคติในการปฏิบัติตามกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียน 
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2539. 
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 . ค หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544. พิมพคร้ังที่ 2.กรุงเทพมหานคร:
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                 .  ข  ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546. 

กรมวิชาการ .ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ.คูมือการปฏิบัติงานการใชกระบวนการแนะแนว
เพื่อปองกันและแกไขสารเสพยติดในสถานศึกษา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพการ
ศาสนา, 2540. 

กฤษฎ  อุทัยรัตน . เนติบัญญัติ(กฎหมาย)คุมครองแรงงาน.พิมพคร้ังที่ 2.กรุงเทพมหานคร:สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน),2541. 
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กุหลาบ  หงสทอง ."การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3." วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
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ลาดพราว,2544. 
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ของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
สังคมสงเคราะหศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2534. 

จุรีภรณ  ชัยศิริถาวรกุล.“  การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง อาหาร กลุมการงานและพื้นฐาน
อาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที ่ 3.“ วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
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                      4. นายวิโรจน  เหลืองสุรีย                     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 
                      5. นางวรีศรา  หลาเพีย                        ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                      6. นายบุญฤทธิ์  สนพราย                    ครูหัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา  ศาสนา                 

และวัฒนธรรม 
                      7. นายชัยวฒัน  แซล้ิม             อบต.หมู 3  ตําบลบางหญาแพรก   
                     8.  นางสมหมาย  ปานด ี             คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     9.  นายสุเทพ  สานสงศักดิ ์                   ผูปกครองนักเรียน 
                   10.  นางขนิษฐา  เขียวอารียวงศ              ผูปกครองนักเรียน 
                   11.  เด็กหญิงสาวิตรี   จนัทรกระจาง        นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 
                   12.  เด็กชายนพินธ  อุนใจดี                    นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 
 

แผนภูมิการสนทนากลุม 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

-  แบบสอบถามความคิดเหน็นกัเรียน 
                  -  แบบสัมภาษณความคิดผูเชี่ยวชาญ 
                  -  ประเด็นสนทนากลุม 

-  แบบประเมินชุดการเรียนรู 
-  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนหลังเรียนดวย 

         ชุดการเรียนรู 
-  แบบทดสอบกอนเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
-  แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

(สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  3) 
 

 
เร่ือง  ความคดิเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่     
        สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 
 คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ      
การวัดและการประเมินผล  การนําไปใช ของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
โดยใชขอมูลทองถิ่น   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบใน     
การพัฒนาชุดการเรียนรู ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความ   
เปนจริง   โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3  ตอน จํานวน  10   ขอ 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  4  ขอ 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู   จํานวน   5   ขอ 
 ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม   จํานวน  1  ขอ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้ 
  
 
 
                 

นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ 
                                                                  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
                                                                            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  หนาขอความที่ตรงกับสภาพและความคิดเห็นของนักเรียน 
1.  เพศ                 ชาย         หญิง 
2.  อายุ              ต่ํากวา  13  ป                        13  ป   
                                                          14  ป                      15  ป                                                        
                                                           มากกวา  15  ป 
3.  ประสบการณในการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
        ไมเคยเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
   เคยเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
 ไมมีเลย  
 มีนอย 
 มีปานกลาง 
 มีมาก 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู 
1. นักเรียนคิดวารูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูล 
      ทองถิน่ควรมีลักษณะอยางไร  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
                                                            มแีบบทดสอบทายบทเรียน 
                                                            มตีัวอยางกฎหมาย 
 มีการตูนและภาพประกอบ 
 มีรูปภาพและสีสันสวยงาม 
 มีตัวอยางเหตุการณในทองถิ่น 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน 
 มีเนื้อหาที่ใหความรู 
 อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………………….. 
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2. นักเรียนคิดวากฎหมายนารูในชีวิตประจาํวนัที่ควรเรียนรูมีเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
 กฎหมายเกีย่วกับบัตรประจําตัวประชาชน 
 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
 กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร 
 กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 
 กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติดใหโทษ 
 กฎหมายแรงงาน 
 กฎหมายประมง 
                                                             กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร 
 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………… 
3.  นักเรียนคิดวาควรนาํขอมูลทองถิน่เรื่องใดบางมาใสไวในชุดการเรียนรู 
       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 ส่ิงแวดลอม 
 การปกครองในระดับตางๆ 
 การประกอบอาชีพ 
 สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว 
                                                              เหตุการณ/เร่ืองราวในชีวิตประจําวนัที่เกิดข้ึนในทองถิน่ 
 ประเพณีวัฒนธรรม 
                                                              อ่ืนๆ(ระบุ……………………………………………) 
4. นักเรียนคิดวาควรนําชุดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรยีนในลกัษณะใด 
      (ตอบไดมากกวา1  ขอ) 
 เรียนรูดวยตนเองเนนรายบคุคล 
 เรียนรูแบบกลุมยอย  2  คน 
 เรียนรูแบบกลุมใหญ   4 - 5  คน 
 เรียนรูจากผูรูในทองถิน่ 
 เรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
 อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………………. 
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5. นักเรียนคิดวาควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูการใชชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมาย   
นารูในชวีิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่ ดวยวิธีใดบาง 

      (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
   การสาธิต การแสดง การนําเสนอ 
 ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน 
 สัมภาษณ 
 สังเกตการตอบคําถาม  การรวมอภิปราย 
 สังเกตการทํางานกลุม 
 การทาํแบบฝกหัด 
 การทาํแบบทดสอบ 
 การจัดนทิรรศการ 
 อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………………………. 
ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น 

 
(สําหรับศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรยีน  ครูผูสอนสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม ม.3           

และ ปลัดองคการบริหารสวนทองถิน่) 
 

เร่ือง  ความคดิเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่     
        สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 
 คําชี้แจง        
  

แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา 
ส่ือ การวัดและการประเมินผล  การนําไปใช ของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน   
โดยใชขอมูลทองถิ่น   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบตามความเปนจริง             
โดยแบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน 3  ตอน จํานวน  13   ขอ 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  6  ขอ 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู   จํานวน   6   ขอ 
 ตอนที่  3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ  จํานวน  1  ขอ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้ 
  
 
 
                 

นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ 
                                                                  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
                                                                           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ 
 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 1.  เพศ ……………………………………….  
 2.  อายุ………………………………………ป                
  3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………………………. 
 4.  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน………………………………………………………….. 
 5.  ประสบการณในการทํางาน…………………………………………………….ป 
 6.  ประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู(การอบรม สัมมนา การจัดทํา การประเมิน 
                 ชุดการเรียนรู)  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารู 
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
1. ทานคิดวารูปแบบ/ลักษณะของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
      โดยใชขอมูลทองถิ่น ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ทานคิดวาชุดการเรียนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิ่น           
      ควรใหนักเรียนไดเรียนรูกฎหมายอะไรบาง และควรจัดลําดับเนื้อหาอยางไร 
.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………… 
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3.    ทานคิดวาควรนาํขอมูลทองถิน่เรื่องใดบาง มาใสไวในชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู       ใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิน่ 

………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4.   ทานคิดวาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่   ควรมีส่ือ       

การเรียนอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  ทานคิดวาควรนําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูล     
     ทองถิ่น ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ทานคิดวาการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู ควรวัดผลและประเมินผลโดยวิธีใด    
    จึงจะเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่  3  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                                      ประเด็นสนทนากลุม 

 
(สําหรับผูบริหารโรงเรียน  ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูหวักลุมสาระสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผูนําทองถิ่น ผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3) 

 
เร่ือง  ความคดิเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่     
        สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 
คําชี้แจง   
 ประเด็นการสนทนากลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา 
ส่ือ การวัดและการประเมินผล  การนําไปใช ของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบ            
การพัฒนาชุดการเรียนรู ประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุมแบงออกเปน 3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม  จํานวน  3  ขอ โดยผูเขารวม
สนทนากลุมเปนผูกรอกขอมูล 
 ตอนที่  2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู  
จํานวน  5  ขอ 
 ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆผูวิจัย
ขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยว รูปแบบ เนื้อหา ส่ือ การวัดและการประเมินผล 
การนําไปใช ของชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เพื่อใชในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน               
ณ หองวิชาการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ซึ่งจะทําใหการสนทนากลุมคร้ังนี้เปนประโยชนตอ
การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหเขารวม
สนทนากลุมในครั้งนี้ 

                     นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ 
                                                               นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
                                                                           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นการสนทนากลุม 

 
ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทัว่ไปของผูรวมสนทนากลุม 
คําชี้แจง  กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

1. เพศ…………………………………….. 
2. อาย…ุ…………………………………ป 
3. การศึกษาสูงสดุ……………………………………… 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เรือ่ง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั    
โดยใชขอมลูทองถิ่น  สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  โดยกําหนดประเด็นคําถาม 
ดังนี้ 
 1.  ทานคิดวา ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิ่น  
สําหรับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ควรประกอบดวยกฎหมายอะไรบาง จึงจะ
เหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวัน  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวาชุดการเรียนรูชุดการเรียนรูที่เหมาะสมกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  
ควรมีรูปแบบและสื่ออะไรบาง  จงึจะชวยใหผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรูไดดีและบรรลุวัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ทานคิดวาชุดการเรียนรู  ควรมีขอมูลทองถิ่นเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ทานคิดวาควรนําชุดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใด  
จึงจะเกิดผลดีตอผูเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ทานคิดวาควรวัดผลและประเมินผลนักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดการเรียนรูโดยวิธีใด      
จึงจะเหมาะสม ครอบคลุมและมีประสิทธภิาพ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                         แบบสอบถามความคิดเห็น 
หลังเรยีนดวยชุดการเรียนรู 

 
ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทัว่ไป 

1. เพศ………………………………………………. 
2. อาย…ุ……………………………………………ป 
3. อาชีพของผูปกครอง……………………………… 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 
3 2 1 

1 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรน     
ตอการเรียน 

   

2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุข สนุกกับการเรียน    
3 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและดีขึ้น    
4 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู  

และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
   

5 ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

   

6 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น    
7 การเรียนโดยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถ    

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
   

8 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนทราบขอมูลของทองถิ่นมากขึ้น    
9 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ือง กฎหมายนารูใน

ชีวิตประจําวัน และนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
   

10 ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตามกฎหมาย    
 
ตอนที่  3   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 
คําชี้แจง  1.ขอสอบชุดนี้ มจีํานวน  30  ขอ  
               2.ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย × ลงใน      

ชอง         ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
1. บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมชีื่ออยูในทะเบยีนบานจะตองทาํบัตรประจําตัวประชาชน 
      เมื่อมีอายเุทาใด 

ก.  14 ปบริบูรณ      ข . 15  ปบริบูรณ 
ค.  16  ปบริบูรณ ง.  17  ปบริบูรณ 

2. สุภาพร  อยูบานเลขที่  16/3  หมูที ่ 3  ต.บางหญาแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร
และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑการขอมีบตัรประจําตัวประชาชน สุภาพร ตองไปขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน ณ ที่ใด 
ก.  อบต.บางหญาแพรก ข.  สํานกังานเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ค.  ที่วาการอําเภอเมืองสมทุรสาคร                ค.  ที่ศาลากลางจงัหวัดสมุทรสาคร 

3. นวลจนัทร ทาํบัตรประจําตัวประชาชนหาย นวลจันทร ตองยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ใหม  ภายในกีว่ัน 

      ก.    45    วนั ข.  50  วนั 
      ค.     60  วัน ง.  90  วัน 
4.  ขอมูลใดไมปรากฏในบตัรประจําตัวประชาชนทีท่ําดวยระบบคอมพิวเตอร  

ก.   อาชีพ   อาย ุ ข.  ที่อยู  ศาสนา 
ค.  ชื่อ  นามสกุล ค.  หมูโลหิต  วัน เดือน ปเกดิ 

5.   บัตรประจําตัวประชาชนมีอายุใชไดกี่ป 
ก.   4  ป  ข.  5  ป 
ค.   6  ป  ง.   7  ป 

6. พรทิพยคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ถนอม ซึ่งเปนบิดาและเจาบานตองไปแจงเกิด    
ณ ที่ใด จงึจะถูกตอง 
ก. สํานกังานเทศบาลนครสมุทรสาคร            ข.  สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

      ค. องคการบริหารสวนตาํบลที่ตนอยู              ง.  ศาลจังหวัดสมุทรสาคร 
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7. ตามขอ 6 ถนอม ซึ่งเปนบิดาและเปนเจาบาน ตองไปแจงการเกิดของบุตรภายในกีว่ัน 
    ก.  10   วันนับแตวันเกิด   ข.  15  วนันับแตวันเกิด 
    ค.  20  วันนับแตวันเกิด   ง.  25  วันนับแตวันเกิด 
8. ภรรยาของนพพรเสียชวีิต เนื่องจากเสนโลหิตในสมองแตก ที่โรงพยาบาลสมทุรสาคร นพพรซึง่
เปนเจาบานตองแจงตายภายในระยะเวลาเทาไร 

    ก.  2  วันนบัแตเวลาเสียชีวิต   ข.  3  วันนบัแตเวลาเสียชีวติ 
    ค. 15  วันนบัแตเวลาเสียชีวิต   ง.  24  ชั่วโมงนับแตเวลาเสยีชีวิต 
9. การแจงยายเขาหรือยายออกจากบานใดใหแจงยายภายในเวลาเทาใด 

 ก.  7  วัน      ข.  10  วนั 
    ค. 15  วัน     ง.   20  
10.หลักฐานการแจงเกิดที่นายทะเบียนทองที่ออกให คืออะไร 
     ก.  ใบรับรองการเกิด    ข.  ใบสูติบัตร 
     ค.   ใบทะเบียนบาน    ง.  ใบมรณบัตร 
11.เมื่อพนกังานจราจรยืนและเหยยีดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานใด 
     ของพนักงานตองหยุดรถ 
     ก.  ดานหลัง ข.  ดานหนา 
     ค.  ดานซาย ง.  ดานหนาและดานหลัง 
12.ลุงสมศักดิขั์บรถสองแถวรับ-สงผูโดยสารสาย บางปลา-มหาชัยลงุสมศักดิ์จะจอดรถรับ-สง 
     ผูโดยสารบริเวณใดจึงไมผิดกฎหมายจารจรทางบก 
     ก. ถนนหนาศาลากลางจงัหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายดําสลับขาว 
     ข. ถนนหนาทีว่าการอําเภอฯซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายเหลืองสลับขาว 
     ค. ถนนหนาศาลจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายดําสลับขาว 
     ง. ถนนหนาศาลากลางจงัหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายแดงสลับขาว 
13.พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หามผูขับข่ีรถมีปริมาณ 
     แอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวาเทาใด 
     ก.  30  มิลลิกรัมเปอรเซนต ข. 50  มิลลิกรัมเปอรเซนต 

 ค. 60  มิลลิกรัมเปอรเซนต ง. 100  มิลลิกรัมเปอรเซนต 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

196

15.           เครื่องหมายจราจรนี้มีความหมายวาอยางไร 

14.บุคคลในขอใดตอไปนี้ปฏิบัติผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม   
พ.ศ.2535 
ก. ไกรสิทธิ์ขับรถลงสะพานมหาชัยขณะนัน้สญัญาณไฟจราจรสีเหลืองอาํพนัจึงหยุดรถ 
      หลังเสนใหหยุด 
ข. บุรินทรขับรถยนตมาพบตํารวจจราจรใหสัญญาณนกหวดีสั้นสองครั้งตดิตอกัน                

จึงขับรถตอไป 
ค. น้ําผ้ึงขับรถจักรยานยนตพานิสาซอนทายเพื่อไปซ้ือของที่ตลาดมหาชยัโดย                     

ไมสวมหมวกนิรภัย 
ง. ชิตชัยขับรถมาถึงสี่แยกมหาชัยขณะนัน้เสนทางที่เขาจะขับไปเปนสญัญาณจราจรสีแดง   

จึงหยุดรถหลงัเสนใหหยุด 

 ก.   หามจอด ข.  หามเขา 
 ค.   หามหยุดรถ ง.  หามแซง 

16. ชายและหญิงทําสัญญาหมั้นกันไดตองมีอายุเทาได 
 ก.  15  ปบริบูรณข้ึนไป ข.  17  ปบริบูรณข้ึนไป 
 ค.  18  ปบริบูรณข้ึนไป ค.  20  ปบริบูรณข้ึนไป 
17. การสมรสจะถูกตองตามกฎหมายเมือ่ปฏิบัติเชนไร   
  ก.   มีการจดทะเบียนสมรส ข.  ชายมอบของหมัน้และสนิสอดใหฝายหญิง 
  ค.  ชายหญงิมีการจัดพธิีทางศาสนา ง.  มีการอยูกนิฉันสามีภรรยา 
18. หญิงหมายสามีตายจะสมรสใหมไดเมื่อเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวากี่วนั 
  ก.  200  วัน ข.  250  วัน 
  ค.  300  วัน ง.  310  วัน 
19. การสิ้นสุดของการสมรสในขอใดไมถูกตอง 
ก. คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเสียชีวิต        ข. ศาลพพิากษาใหเพกิถอน 

    ค.   คูสมรสถูกศาลสัง่ใหเปนคนไรความสามารถ       ง. โดยการหยา 
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20. เหตุในขอใดที่ไมสามารถนํามาฟองหยาได 
ก. สามีของนิภาอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นเปนฉันภรรยา 
ข. สามีของวัลภาเมาสุราแลวใชมีดฟนศีรษะเกิดบาดแผล 
ค. ภรรยาของสุเทพวิกลจริตมานาน  1  ปและไมไดรับการรักษา 

    ง.   ภรรยาของสุเมธจงใจกลับไปอยูบานมารดาที่สุโขทัยเปนเวลา 2ป โดยไมมีการติดตอกัน 
21. ยาเสพติดชนดิใดออกฤทธิแ์ละใหโทษรุนแรงที่สุด 

ก.  กัญชา ข. เฮโรอีน 
ค.  ฝน ง.  มอรฟน 

22. ยาเสพติดใหโทษชนิดใดจัดอยูในประเภทออกฤทธิก์ระตุนประสาท 
ก.  โคเคอีน ข.  มอรฟน 
ค.  โคคาอีน ง.  แอมเฟตามีน 

23. พระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดใหโทษออกเปนกีป่ระเภท 
ก.   3  ประเภท ข.  4  ประเภท 
ค.  5  ประเภท ง.  6  ประเภท 

24. ความผิดเกีย่วกับยาเสพติดใหโทษแบงออกเปนกีฐ่าน 
ก.  4  ฐาน ข.  5  ฐาน 
ค.  6  ฐาน ง.  7  ฐาน 

25. ผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดใหโทษจะไดรับโทษตามกฎหมายสงูเพยีงใดขึ้นกบัขอใด 
ก.  ประเภทของยาเสพติด ข.  ฐานความผิด 
ค.  สถานทีท่ี่กระทําความผิด ง.  ฐานความผิดและประเภทของยาเสพตดิ 

26. อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําของจังหวัดสมุทรสาคร คอืเทาไร 
 ก.  175  บาท ข.  180  บาท 
 ค.  181  บาท ง.   185  บาท 
27. เวลาในการทํางานประเภทงานอุตสาหกรรมวนัหนึง่ตองไมเกินกี่ชัว่โมง 
 ก.  7   ชั่วโมง ข.  8    ชั่วโมง 
 ค. 9   ชั่วโมง ง.  10   ชั่วโมง 
28. นายจางตองจดัใหลูกจางมีเวลาพกัระหวางการทํางานวนัหนึ่งไมนอยกวากี่ชั่วโมง 
      ก.  1   ชั่วโมง ข.  2    ชั่วโมง 
      ค.  3   ชั่วโมง ง.  4   ชั่วโมง 
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29. พนกังานหญิงที่ตั้งครรภ ของบริษัทไทยรวมสนิจาํกัด สามารถลาคลอดบุตรไดกี่วัน 
  ก.  30  วัน ข.  45  วนั 
  ค.  60  วัน ง.  90  วัน 
30. บุคคลในขอใดตอไปนี้ที่นายจางไมสามารถจางทาํงานไดทุกประเภท 
  ก.  พรสวรรค  อายุ  14  ป ข.  ธน ู อายุ  15  ป 
  ค.  น้ําทพิย  อายุ  17  ป ง.  โชติรส  อายุ  18  ป 

 
 

******************* 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 

 
 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 ข 16 ข 
2 ค 17 ก 
3 ค 18 ง 
4 ก 19 ค 
5 ค 20 ค 
6 ก 21 ง 
7 ข 22 ง 
8 ง 23 ค 
9 ค 24 ข 
10 ข 25 ง 
11 ก 26 ค 
12 ข 27 ข 
13 ข 28 ก 
14 ค 29 ง 
15 ข 30 ก 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

คําชี้แจง  1.ขอสอบชุดนี้ มจีํานวน  30  ขอ  
               2.ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย × ลงใน       

ชอง        ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 
1. บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมชีื่ออยูในทะเบยีนบานจะตองทาํบัตรประจําตัวประชาชน 
      เมื่อมีอายเุทาใด 
      ก.  12  ปบริบูรณ ข . 13  ปบริบูรณ 

ค.  14  ปบริบูรณ ง.  15  ปบริบูรณ 
2. จันทภา  อยูบานเลขที่  49/12  หมูที ่ 3  ต.โคกขาม  อ.เมอืงสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาครและ    

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน จนัทภาตองไปขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน ณ ที่ใด 

      ก.  สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร           ข.  ที่วาการอําเภอเมอืงสมุทรสาคร  
     ค.  อบต.บางหญาแพรก                                ค.  ที่ศาลากลางจงัหวัดสมุทรสาคร 
3. เสาวลักษณ ทาํบัตรประจําตวัประชาชนหาย เสาวลักษณ ตองยืน่ขอมีบตัรประจําตัว     

ประชาชนใหม  ภายในกีว่ัน 
ก.      45  วัน                    ข.  50  วนั 

      ค.     60  วัน ง.  90  วัน 
4.  ขอมูลใดไมปรากฎในบตัรประจําตัวประชาชนทีท่ําดวยระบบคอมพิวเตอร  

ก.  อาชีพ   อายุ ข.  หมูโลหิต  วัน เดือน ปเกดิ 
ค.  ชื่อ  นามสกุล ง.  ที่อยู  ศาสนา 

5.   บัตรประจําตัวประชาชนมีอายุใชไดกี่ป 
ก.   5  ป  ข.  6  ป 
ค.   7  ป  ง.   8  ป 

6. ประนอมคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมทุรสาคร  สมบัต ิซึ่งเปนบิดาและเจาบานตองไปแจงเกิด    
ณ ที่ใดจึงจะถกูตอง 

     ก. องคการบริหารสวนตาํบลที่ตนอยู               ข.  ศาลจังหวัดสมทุรสาคร 
     ค. สํานกังานเทศบาลนครสมุทรสาคร  ง.  สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองสมทุรสาคร 
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7. ตามขอ 6 สมบัติ ซึ่งเปนบิดาและเจาบาน ตองไปแจงการเกิดของบุตรภายในกีว่ัน 
    ก.  15   วันนับแตวันเกิด   ข.  20  วนันับแตวันเกิด 
    ค.  25  วันนับแตวันเกิด   ง.  30  วันนับแตวันเกิด 
8. หลักฐานการแจงเกิดที่นายทะเบียนทองที่ออกให คืออะไร 
     ก.   ใบทะเบียนบาน    ข.  ใบรับรองการมีสภาพบุคคล 
     ค.  ใบรับรองการเกิด    ง.  ใบสูติบัตร 
9. การแจงยายเขาหรือยายออกจากบานใดใหแจงยายภายในเวลาเทาใด 

 ก.  7  วัน      ข.  10  วนั 
    ค. 15  วัน     ง.   20  
10.ภรรยาของกิตติศักดิ์เสียชีวิต เนื่องจากเสนโลหิตในสมองแตก ที่โรงพยาบาลสมทุรสาคร      
กิตติศักดิ์  ซึง่เปนเจาบานตองแจงตายภายในระยะเวลาเทาใด 

    ก.  2  วันนบัแตเวลาเสียชีวิต   ข.  3  วันนบัแตเวลาเสียชีวติ 
    ค. 15  วันนบัแตเวลาเสียชีวิต   ง.  24  ชั่วโมงนับแตเวลาเสยีชีวิต 
11.เมื่อพนกังานจราจรยืนและเหยยีดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานใด  
     ของพนักงานตองหยุดรถ 
     ก.  ดานหนา ข.  ดานหลัง 
     ค.  ดานซาย ง.  ดานหนาและดานหลัง 
12.ลุงมานะขบัรถสองแถวรบั-สงผูโดยสารสาย บานบอ-มหาชยัลุงมานะจะหยุดรถรับสง 
     ผูโดยสารบริเวณใดจึงไมผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  แกไขเพิ่มเติม    
พ.ศ.2535 
ก. ถนนหนาศาลจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมเีครื่องหมายแดงสลับขาว 

     ข.   ถนนหนาศาลากลางจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมเีครื่องหมายดาํสลับขาว 
     ค.  ถนนหนาที่วาการอาํเภอฯซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายเหลืองสลับขาว 
     ง.   ถนนหนาศาลากลางจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมเีครื่องหมายแดงสลับขาว 
13.พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หามผูขับข่ีรถมีปริมาณ 
     แอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวาเทาใด 
     ก.  30  มิลลิกรัมเปอรเซนต ข. 40  มิลลิกรัมเปอรเซนต 

 ค.  50  มิลลิกรัมเปอรเซนต ง. 100  มิลลิกรัมเปอรเซนต 
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 15.              เครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายวาอยางไร 

14.บุคคลใดตอไปนี้ปฏิบัติผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2535 
ก. พิชิตชัยขับรถยนตมาพบตํารวจจราจรใหสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกันจึงขบัรถ 
      ตอไป 
ข. วราภรณขับรถจักรยานยนตพาสาวิตรีซอนทายเพื่อไปซ้ือของที่ตลาดมหาชยัโดย           

ไมสวมหมวกนิรภัย 
      ค.  วิภาวขัีบรถลงสะพานมหาชัยขณะนั้นสัญญาณไฟจราจรสีเหลอืงอําพนัจงึหยุดรถหลังเสน

ใหหยุด 
      ง. นุรีขับรถมาถงึสี่แยกมหาชยัขณะนัน้เสนทางที่เขาจะขับไปเปนสัญญาณจารจรสีแดง 

      จึงหยุดรถหลังเสนใหหยดุ 

 ก.   หามแซง ข.  หามจอด 
 ค.   หามเขา ง.  หามหยุดรถ 

16. ชัยชนะกบัสุภาพรทาํสญัญาการหมัน้กนัไดตองมอีายุเทาใด 
 ก.  15  ปบริบูรณข้ึนไป ข.  16  ปบริบูรณข้ึนไป 
 ค.  17  ปบริบูรณข้ึนไป ค.  20  ปบริบูรณข้ึนไป 
17. การสมรสจะถูกตองตามกฎหมายเมือ่ปฏิบัติเชนไร   
      ก.  ชายหญิงมีการจัดพธิีทางศาสนา ข.  มีการอยูกนิฉันสามีภรรยา 
  ค.   มีการจดทะเบียนสมรส ง.  ชายมอบของหมัน้และสนิสอดใหฝายหญิง 
18. หญิงหมายสามีตายจะสมรสใหมไดเมื่อเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวากี่วนั 
  ก.  250  วัน ข.  300  วัน 
  ค.  310  วัน ง.  350  วัน 
19. การสิ้นสุดของการสมรสในขอใดไมถูกตอง 
      ก.  การหยา        ข.  คูสมรสไรความสามารถ 
  ค.  คูสมรสฝายหนึง่ฝายใดเสียชีวิต ง. คูสมรสถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
20. เหตุในขอใดที่ไมสามารถนํามาฟองหยาได 

ก. สามีของนิภาอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นเปนฉันภรรยา 
ข. ภรรยาของสุเทพเปนวกิลจรติมานาน  1  ปและไมไดรับการรักษา 
ค. สามีของวัลภาเมาสุราแลวใชมีดฟนศีรษะจนเกิดบาดแผล 
ง. ภรรยาของธเนศจงใจกลบัไปอยูบานมารดาที่สุโขทยัเปนเวลา 2 ป โดยไมมีการติดตอกัน 
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21. ยาเสพติดใหโทษชนิดใดจัดอยูในประเภทออกฤทธิก์ระตุนประสาท 
ก.  มอรฟน ข.  โคเคอีน 
ค.  แอมเฟตามีน ง.   โคคาอีน 

22. ยาเสพติดใหโทษชนิดใดออกฤทธิ์และใหโทษรุนแรงที่สุด 
ก.  ฝน ข. กัญชา 
ค.  เฮโรอีน ง.  มอรฟน 

23. พระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดใหโทษออกเปนกีป่ระเภท 
ก.   4  ประเภท ข.  5  ประเภท 
ค.   6  ประเภท ง.  7  ประเภท 

24. ความผิดเกีย่วกับยาเสพติดใหโทษ แบงออกเปนกีฐ่าน 
ก.  3  ฐาน ข.  4 ฐาน 
ค.  5  ฐาน ง.  6  ฐาน 

25. ผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดใหโทษจะไดรับโทษตามกฎหมายสงูเพยีงใดขึ้นอยูกับ     
ขอใด 
ก. ฐานความผิด ข.  ประเภทของยาเสพติด 
ค.  สถานทีท่ี่ทาํความผิด ง.  ฐานความผิดและประเภทของยาเสพตดิ 

26.  บุคคลในขอใดตอไปนี้ที่นายจางไมสามารถจางทาํงานไดทุกประเภท 
 ก.  เอกลักษณ   อาย ุ 14  ป ข.    สรรเสริญ อาย ุ 15  ป 
 ค.  ชณิกรณ    อาย ุ 17  ป ง.     ธดาภรณ  อายุ  18  ป 
27. เวลาในการทํางานประเภทงานอุตสาหกรรมวนัหนึง่ตองไมเกินกี่ชัว่โมง 
 ก.  6   ชั่วโมง ข.  7    ชั่วโมง 
 ค. 8   ชั่วโมง ง.  10   ชั่วโมง 
28. นายจางตองจดัใหลูกจางมีเวลาพกัระหวางการทํางานวนัหนึ่งไมนอยกวาเทาไร 
      ก.  30   นาท ี ข.  50   นาท ี
      ค.    1   ชั่วโมง ง.    2   ชั่วโมง 
29.  พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ ของบริษัทฮทูามาก ิสามารถลาคลอดบุตรไดกี่วัน 
 ก.  40  วัน ข.  45  วนั 
 ค.  60  วัน ง.  90  วัน 
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30. อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําของจังหวัดสมุทรสาคร คอืขอใด 
 ก.  175  บาท ข.  181  บาท 
 ค.  183  บาท ง.   185  บาท 
 
 
 

************************ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

 
 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 ง 16 ค 
2 ข 17 ค 
3 ค 18 ค 
4 ก 19 ข 
5 ข 20 ข 
6 ค 21 ค 
7 ก 22 ค 
8 ง 23 ข 
9 ค 24 ค 
10 ง 25 ง 
11 ข 26 ก 
12 ค 27 ค 
13 ค 28 ค 
14 ข 29 ง 
15 ค 30 ข 
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แบบประเมินผลงานนกัเรยีน 
 

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง………………………………… 
ผลงานที่ประเมิน…………………………………………. 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด 
สรางสรรค 

วิธีการ 
นําเสนอ 

การยอมรับ
ผลงาน 

การนําไปใช
ประโยชน 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 

ช่ือนักเรียน/กลุม 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 
รวม  
20 

คะแนน 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
      เกณฑการประเมิน                                                ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน 
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../……… 
      ดี       =  3  
      พอใช       =  2 
       ปรับปรุง   =  1 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
คะแนน 16-20  =  ดีมาก 
คะแนน  11-15 =  ดี 
คะแนน  6-10   =  พอใช 
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่  25  ผลการประเมนิความเหมาะสมและสอดคลองของชุดการเรียนรู 
 

คะแนนความคิดเห็น 
ของเชี่ยวชาญ 

 
ประเด็นการสอบถาม 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

 
ดัชนีความ 
สอดคลอง 

 
ความหมา

ย 

1. ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือครู 
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
        คํานํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

มีความ 
สอดคลอง 

    1.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของ
วัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

มีความ 
สอดคลอง 

    1.3  ความเหมาะสมของการออกแบบ        
แผนการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

1.4 ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
        แผนการจัด เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความ 
สอดคลอง 

     1.5   ความเหมาะสมและสอดคลองของ      
ใบความรูสําหรับครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

1.6 ความเหมาะสมและสอดคลองของ        
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

          -       แบบประเมินผลงานนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความ 
สอดคลอง 

2. ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือ 
    นักเรียน 

2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
       คํานํา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
มีความ 
สอดคลอง 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
       วัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

    2.3  ความเหมาะสมและสอดคลองของ       
คําชี้แจง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

    2.4  ความเหมาะสมและสอดคลองของ       
ใบความรูสําหรับนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

   2.5   ความเหมาะสมและสอดคลองของ  
ใบงานสําหรับนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 

2.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 
       หลังเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ 
สอดคลอง 
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ตารางที่  26   ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ 
                    แบบทดสอบกอนเรียน 
 
ขอที่ คา p คา r IOC ขอที่ คา p คา r IOC 

1 0.87 0.27 1 16 0.33 0.27 1 
2 0.73 0.27 1 17 0.83 0.33 1 
3 0.50 0.33 1 18 0.23 0.46 1 
4 0.77 0.20 1 19 0.73 0.27 1 
5 0.23 0.33 1 20 0.50 0.20 0.80 
6 0.37 0.33 1 21 0.30 0.20 1 
7 0.67 0.27 0.80 22 0.26 0.26 1 
8 0.77 0.33 1 23 0.23 0.20 1 
9 0.50 0.20 1 24 0.20 0.27 1 

10 0.67 0.53 1 25 0.73 0.27 0.80 
11 0.47 0.20 1 26 0.20 0.27 1 
12 0.33 0.27 1 27 0.37 0.33 1 
13 0.43 0.33 1 28 0.57 0.33 1 
14 0.33 0.27 1 29 0.43 0.33 1 
15 0.33 0.40 1 30 0.87 0.27 1 
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ตารางที่   27      ผลการวิเคราะหคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของ  
                          แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ขอที่ คา p คา r ขอที่ คา p คา r 

1 0.87 0.27 16 0.43 0.33 
2 0.73 0.27 17 0.83 0.20 
3 0.50 0.20 18 0.47 0.27 
4 0.73 0.27 19 0.60 0.27 
5 0.30 0.20 20 0.47 0.27 
6 0.40 0.27 21 0.40 0.53 
7 0.63 0.20 22 0.43 0.20 
8 0.80 0.27 23 0.47 0.27 
9 0.50 0.20 24 0.63 0.20 

10 0.70 0.47 25 0.67 0.53 
11 0.30 0.20 26 0.50 0.33 
12 0.50 0.20 27 0.63 0.20 
13 0.50 0.20 28 0.50 0.20 
14 0.70 0.27 29 0.40 0.27 
15 0.43 0.33 30 0.83 0.20 
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ตารางที่  28  ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 
เลขที ่ คะแนนชุดที่ 1 X คะแนนชุดที่ 2  Y X2 Y2 XY 

1 23 24 529 576 552 
2 21 21 441 441 441 
3 20 21 400 441 420 
4 19 21 361 441 399 
5 18 18 324 324 324 
6 19 19 361 361 361 
7 17 17 289 289 289 
8 18 20 324 400 360 
9 20 20 400 400 400 

10 17 19 289 361 323 
11 19 21 361 441 399 
12 20 20 400 400 400 
13 19 19 361 361 361 
14 21 22 441 484 462 
15 19 20 361 400 380 
16 12 13 144 169 156 
17 13 14 169 196 182 
18 11 12 121 144 132 
19 10 11 100 121 110 
20 12 11 144 121 132 
21 13 15 169 225 195 
22 14 15 196 225 210 
23 11 12 121 144 132 
24 15 14 225 196 210 
25 13 15 169 225 195 
26 10 12 100 225 120 
27 12 12 144 144 144 
28 12 13 144 169 156 
29 10 13 100 169 130 
30 12 11 144 121 132 
รวม ∑x = 470 ∑Y = 495 ∑x2 = 7832 ∑Y2 = 8714 ∑xY =8207 
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จากตารางที่  28 นํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  โดยสูตร  สหสัมพันธ ของเพียรสัน 
          rtt    =                   Ν ΣΧY    -    ΣΧ  ΣΥ 
                        √ [  ΝΣΧ  2  - (ΣΧ)2  ]  [ ΣΥ 2  -   (ΣΥ)  2 ] 
                     
                 =                 30  (8207)  -  (470)  (495) 
                        √ [ 30 (7832) – (470)2 ]    [30 (8714) – (495)2] 
 
                =                 246210  -  232650 
                      √[ 234960- 220900 ]     [261420 - 245025] 
        
                 =                    13560                

              √       ( 14060 ) ( 16395) 
 

                 =            13560 
                      √     230513700 
                 =          13560 
                         15182.68 
 
          rtt       =     0.89 
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ตารางที่  29  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูในขั้นสนาม กบันักเรียนทัง้ 39  คน 
 

คะแนนแบบทดสอบ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

20 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

 
รวม 
70 

คะแนน 

 
คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

30 คะแนน 
1 10 10 16 9 9 9 62 26 
2 7 9 16 9 7 9 57 25 
3 9 10 17 8 9 9 62 26 
4 10 9 18 8 9 8 62 26 
5 10 10 16 9 8 10 63 29 
6 8 10 15 6 8 10 57 25 
7 8 10 15 8 6 10 57 25 
8 8 10 14 7 8 10 57 25 
9 9 8 16 9 9 8 59 27 

10 9 9 17 8 8 9 60 25 
11 8 10 15 7 8 10 58 26 
12 9 10 18 8 7 7 59 25 
13 9 8 16 9 7 9 58 28 
14 7 8 11 8 8 7 49 24 
15 9 9 16 8 7 8 57 28 
16 9 9 17 9 8 9 61 26 
17 7 9 16 9 9 8 58 25 
18 9 10 16 7 9 8 59 27 
19 9 9 15 8 7 9 57 28 
20 8 9 19 7 8 8 59 26 
21 9 8 16 9 9 9 60 27 
22 9 9 17 10 9 10 64 28 
23 9 7 15 9 8 8 56 26 
24 6 9 17 8 7 8 55 28 
25 8 10 16 9 10 8 61 28 
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ตารางที่ 29   (ตอ) 
 

คะแนนแบบทดสอบ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

20 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

 
รวม 
70 

คะแนน 

 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

30 คะแนน 
26 9 9 16 9 9 8 60 27 
27 8 8 17 8 8 9 58 26 
28 9 9 16 10 8 10 62 28 
29 9 9 15 7 7 10 57 26 
30 9 9 16 8 10 9 61 26 
31 10 9 15 8 7 10 59 29 
32 8 10 16 9 7 10 60 23 
33 9 9 15 7 9 10 59 25 
34 9 8 16 6 10 9 58 24 
35 8 8 19 8 9 8 60 29 
36 8 10 16 7 5 9 55 25 
37 9 9 15 10 9 8 60 24 
38 9 8 15 9 9 8 58 24 
39 7 8 16 8 8 8 55 23 
รวม 334 352 623 320 317 343 2,289 1,018 
รอยละ 85.64 90.26 79.87 82.05 81.28 87.95 83.85 87.01 

x 8.56 9.03 15.97 8.21 8.13 8.82 58.69 26.10 
S.D. 0.91 0.81 1.37 1.00 1.05 0.91 2.75 1.64 

 
∑x = 2289                                ∑F =1018 

   E1 = 83.85                                 E2 = 87.01 
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ตารางที่  30    ผลคะแนนจากการทดสอบความรูความเขาใจกอน –หลังการใชชุดการเรียนรู 
 
เลขที ่ คะแนน

กอนเรียน 
คะแนน
หลังเรียน 

D D2 เลขที ่ คะแนน
กอนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

D D2 

1 14 26 12 144 22 18 28 10 100 
2 16 25 9 81 23 16 26 10 100 
3 12 26 14 196 24 15 28 13 169 
4 14 26 12 144 25 14 28 14 196 
5 13 29 16 256 26 15 27 12 144 
6 12 25 13 169 27 13 26 13 169 
7 17 25 8 64 28 20 28 8 64 
8 14 25 11 121 29 12 26 14 196 
9 13 27 14 196 30 18 26 8 64 
10 14 25 11 121 31 17 29 12 144 
11 16 26 10 100 32 12 23 11 121 
12 14 25 11 121 33 16 25 9 81 
13 15 28 13 169 34 14 24 10 100 
14 11 24 13 169 35 15 29 14 196 
15 10 28 18 324 36 14 25 11 121 
16 11 26 15 225 37   17 24 7 49 
17 15 25 10 100 38  15 24 9 81 
18 9 27 16 256 39 14 23 9 81 
19 12 28 16 256 รวม 557 1,018 466 5,657 
20 13 26 13 169 ⎯X 14.28 26.10 - - 
21 17 27 10 100 S.D. 2.32 1.64 - - 
     รอยละ 47.61 87.01 - - 
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จากตารางที่  30  ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้ 
 สมมติฐาน  H 0 :  µ 1  =  µ 2 

     H 1 :  µ 1  ≠ µ 2 
จากสูตร    t – test แบบ Dedendent   ( พวงรัตน   ทวรัีตน  2543:166 ) 
 

  t =          ΣD  
                                  nΣD2  -  (ΣD)2 
                                      n –1 
 
                       t  =         466 
   39(5657)   -   (466)2 

               39  -  1 
 
     t  =      466 
      220623   -   217158  
       38    
 
  t   =      466 
    91.18 
 
  t  =         466  
    9.55     
 
  t   =              48.80    

ตาราง 3  df  n-1 = 39-1 = 38     คา  t (0.05)  = 2.021  ( พวงรัตน   ทวีรัตน  2543:286 ) 
 จากคะแนนทีค่ํานวณได  เนือ่งจากคา t  ที่คํานวณไดอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน  H0      
จึงยอมรับสมมติฐาน   H1  กลาวคือคะแนนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกนัอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลงัการใชชุดการเรยีนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใช     
ชุดการเรียนรู 
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ตารางที่  31     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

3 
คะแนน 

 
รวม 
30 

คะแนน 
1 3 2 2 2 1 4 14 
2 4 3 1 2 2 4 16 
3 3 3 1 3 2 0 12 
4 3 2 3 1 2 3 14 
5 3 3 1 3 2 1 13 
6 3 2 2 1 2 2 12 
7 3 2 3 2 3 4 17 
8 3 3 2 2 2 2 14 
9 3 3 3 1 1 2 13 
10 4 1 4 2 1 2 14 
11 3 3 4 2 0 4 16 
12 3 3 2 2 2 2 14 
13 3 3 2 3 2 2 15 
14 3 2 1 2 1 2 11 
15 4 1 1 2 1 1 10 
16 3 2 2 1 1 2 11 
17 4 2 2 2 2 3 15 
18 3 1 2 1 1 1 9 
19 2 4 1 2 1 2 12 
20 4 2 1 2 2 2 13 
21 4 4 2 3 1 3 17 
22 4 3 2 3 3 3 18 
23 4 2 2 4 1 3 16 
24 4 3 1 2 2 3 15 
25 3 3 2 2 2 2 14 
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ตารางที่  31    (ตอ) 
 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 
รวม 
30 

คะแนน 
26 3 3 3 2 2 2 15 
27 4 3 1 1 1 3 13 
28 4 4 2 4 3 3 20 
29 3 2 1 2 2 2 12 
30 2 3 3 4 2 3 18 
31 2 4 3 3 3 2 17 
32 2 2 2 2 3 1 12 
33 3 4 3 2 2 2 16 
34 3 2 2 3 2 2 14 
35 3 4 3 2 1 2 15 
36 3 3 3 2 2 1 14 
37 4 3 2 3 3 2 17 
38 4 2 2 2 2 3 15 
39 3 3 2 2 2 2 14 
รวม 127 104 81 86 70 89 557 
X 3.27 2.67 2.08 2.21 1.79 2.29 14.28 

S.D. 0.59 0.84 0.84 0.80 0.73 0.92 2.33 
รอยละ 65.12 53.33 41.54 44.10 35.90 45.64 47.61 
ลําดับที่ 1 2 5 4 6 3 - 
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ตารางที่   32     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนดวยชดุการเรียนรู 
 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

3 
คะแนน 

 
รวม 
30 

คะแนน 
1 4 4 5 3 5 5 26 
2 5 3 5 3 4 5 25 
3 4 4 5 3 5 5 26 
4 5 4 5 4 4 4 26 
5 5 5 5 5 5 4 29 
6 3 4 5 3 5 5 25 
7 4 3 5 4 4 5 25 
8 4 5 4 4 4 4 25 
9 5 4 5 4 5 4 27 
10 4 3 4 4 5 5 25 
11 5 4 5 4 4 4 26 
12 5 5 4 4 4 3 25 
13 4 4 5 5 5 5 28 
14 5 2 4 4 5 4 24 
15 5 5 5 3 5 5 28 
16 4 4 5 3 5 5 26 
17 5 3 5 3 4 5 25 
18 5 3 5 5 4 5 27 
19 4 5 5 4 5 5 28 
20 5 4 4 3 5 5 26 
21 4 4 5 5 4 5 27 
22 5 5 4 5 5 4 28 
23 5 5 4 3 5 4 26 
24 5 5 5 3 5 5 28 
25 5 5 4 4 5 5 28 
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ตารางที่   32   (ตอ) 
 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

 
นักเรียน 

 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

3 
คะแนน 

 
รวม 
30 

คะแนน 
26 5 5 4 3 5 5 27 
27 5 3 4 4 5 5 26 
28 5 4 4 5 5 5 28 
29 4 5 5 2 5 5 26 
30 3 5 5 3 5 5 26 
31 5 5 5 4 5 5 29 
32 5 4 3 3 4 4 23 
33 5 5 4 3 5 3 25 
34 5 3 4 3 5 4 24 
35 5 5 5 5 5 4 29 
36 5 3 5 3 4 5 25 
37 5 3 4 4 4 4 24 
38 4 4 5 3 5 3 24 
39 5 3 3 5 4 3 23 
รวม 180 159 177 145 182 175 1,018 
X 4.61 4.08 4.54 3.72 4.67 4.49 26.10 

S.D. 0.59 0.87 0.60 0.83 0.48 0.68 1.64 
รอยละ 92.31 81.54 90.77 74.36 93.33 89.74 87.01 
ลําดับที่ 2 5 3 6 1 4 - 
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ตารางที่  33  ผลการประเมนิแผนภูมิความรูกฎหมายเกีย่วกับบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 
กลุมที ่

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใชประโยชน 

(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 3 3 1 2 2 11 พอใช 
2 3 2 1 2 2 10 พอใช 
3 3 3 2 2 2 12 ดี 
4 4 4 2 4 3 17 ดีมาก 
5 3 4 2 3 3 15 ดี 
6 3 4 1 3 3 14 ดี 
7 3 3 1 2 2 11 ดี 
รวม 22 23 10 18 17 90 - 
⎯X 3.14 3.29 1.43 2.57 2.43 12.86 ดี 
S.D. 0.38 0.76 0.53 0.79 0.53 2.54 - 
ลําดับ
ที่ 

2 1 5 3 4 - - 

 
ตารางที่  34   ผลการประเมนิปายนิเทศกฎหมายเกี่ยวกบัการจราจรทางบก 

 
 

กลุมที ่
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใชประโยชน 

(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 3 3 2 3 3 14 ดี 
2 3 3 2 2 2 12 ดี 
3 3 3 2 2 2 12 ดี 
4 4 4 3 3 3 17 ดีมาก 
5 4 4 3 4 3 18 ดีมาก 
6 3 4 2 3 3 15 ดี 
7 2 2 2 2 2 10 พอใช 
รวม 22 23 16 19 18 98 - 
⎯X 3.14 3.29 2.29 2.71 2.57 14.00 ดี 
S.D. 0.69 0.75 0.49 0.76 0.53 - * 
ลําดับที่ 2 1 5 3 4 - - 
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ตารางที ่ 35  ผลการประเมนิหนังสือเลมเล็กกฎหมายเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 
 

 
กลุมที่ 

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 

 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

 
(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

 
(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใช

ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 3 2 1 2 2 10 พอใช 
2 3 2 1 2 2 10 พอใช 
3 3 2 1 2 2 10 พอใช 
4 3 4 2 4 3 16 ดีมาก 
5 2 2 1 2 2 9 พอใช 
6 2 2 1 2 2 9 พอใช 
7 3 3 1 3 2 12 ดี 
8 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
9 4 4 2 4 3 17 ดีมาก 

10 3 4 2 4 3 16 ดีมาก 
11 3 2 1 2 2 10 พอใช 
12 2 2 1 2 2 9 พอใช 
13 3 4 3 4 4 18 ดีมาก 
14 3 2 2 2 2 11 ดี 
15 2 2 1 2 2 9 พอใช 
16 3 2 1 2 2 10 พอใช 
17 2 2 1 1 2 8 พอใช 
18 3 3 2 3 2 13 ดี 
19 3 3 2 3 3 14 ดี 
20 4 4 3 4 4 19 ดีมาก 
21 4 4 3 4 4 19 ดีมาก 
22 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
23 2 2 1 2 2 9 พอใช 
24 2 2 1 2 2 9 พอใช 
25 3 3 1 3 2 12 ดี 
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ตารางที่  35  (ตอ) 
 

 
กลุมที่ 

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 

 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

 
(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

 
(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใช

ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

26 4 4 2 4 3 17 ดีมาก 
27 3 2 1 2 2 10 พอใช 
28 3 3 1 3 2 12 ดี 
29 2 2 1 2 2 9 พอใช 
30 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
31 2 2 1 2 2 9 พอใช 
32 3 3 1 2 2 11 ดี 
33 3 3 2 2 2 12 ดี 
34 4 4 2 4 3 17 ดีมาก 
35 2 2 1 2 2 9 พอใช 
36 4 4 1 4 3 16 ดีมาก 
37 3 3 1 3 2 12 ดี 
38 2 3 1 2 2 10 พอใช 
39 2 2 1 2 2 9 พอใช 
รวม 114 111 57 104 94 480 - 
⎯X 2.92 2.85 1.46 2.67 2.41 12.31 ดี 
S.D 0.74 0.87 0.64 0.87 0.64 3.41 - 

ลําดับที่ 1 2 5 3 4 - - 
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ตารางที่  36  ผลการประเมนิแผนพบักฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
 

 
กลุมที่ 

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 

 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

 
(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

 
(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใช

ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 3 2 1 2 2 10 พอใช 
2 3 3 1 2 2 11 ดี 
3 3 3 1 2 2 11 ดี 
4 4 4 3 4 3 18 ดีมาก 
5 2 2 1 2 2 10 พอใช 
6 2 2 1 2 2 10 พอใช 
7 3 3 2 3 3 14 ดี 
8 4 4 3 3 3 17 ดีมาก 
9 4 4 3 4 3 19 ดีมาก 

10 3 3 2 3 3 14 ดี 
11 3 2 2 2 2 11 ดี 
12 3 2 1 2 2 10 พอใช 
13 3 2 1 2 2 10 พอใช 
14 3 2 1 2 2 10 พอใช 
15 2 2 1 2 2 9 พอใช 
16 3 2 2 2 2 11 ดี 
17 2 2 1 2 2 9 พอใช 
18 3 3 2 3 3 13 ดี 
19 3 3 2 3 3 14 ดี 
20 4 4 3 4 3 18 ดีมาก 
21 4 3 3 4 3 17 ดีมาก 
22 4 3 2 3 3 15 ดีมาก 
23 2 2 1 2 2 10 พอใช 
24 2 2 1 2 2 9 พอใช 
25 3 2 1 2 2 10 พอใช 
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ตารางที่  36 (ตอ) 
 

 
กลุมที่ 

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

 
(4 คะแนน) 

ความคิด 
สรางสรรค 

 
(4 คะแนน) 

วิธีการ 
นําเสนอ 

 
(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

 
(4 คะแนน) 

การนํา 
ไปใช

ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม  
20 

คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

26 3 3 2 2 3 13 ดี 
27 3 4 2 3 3 15 ดีมาก 
28 2 2 2 2 2 10 พอใช 
29 3 3 2 2 2 12 ดี 
30 2 2 2 2 2 10 พอใช 
31 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
32 2 2 1 2 2 9 พอใช 
33 2 2 1 2 2 9 พอใช 
34 3 3 1 2 2 11 ดี 
35 4 4 2 4 3 17 ดีมาก 
36 2 2 1 2 2 9 พอใช 
37 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
38 3 3 2 2 2 12 พอใช 
39 3 2 1 2 2 10 ดี 
รวม 115 106 65 97 93 479 - 
⎯X 2.95 2.72 1.67 2.49 2.39 12.28 ดี 
S.D 0.72 0.79 0.70 0.72 0.49 3.08 - 

ลําดับที่ 1 2 5 3 4 - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

                 -  คูมือครู ประกอบการใชชุดการเรียนรู 
                                  - ชุดการเรียนรู เร่ือง  กฎหมายนารูในชวีิตประจําวนั 

                               โดยใชขอมูลทองถิน่  สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  3 
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คูมือครูคูมือครู  

ประกอบการใชชุดการเรียนรูประกอบการใชชุดการเรียนรู  
เรื่องเรื่อง  

กฎหมายนารูในชีวิตประจําวันกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  
โดยใชขอมูลทองถิน่โดยใชขอมูลทองถิน่  

สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่  สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่  33  

  
โดยโดย  

นางสาวสมพิศ  กอบจิตตินางสาวสมพิศ  กอบจิตติ  
โรงเรยีนวัดสามัคคีศรทัธารามโรงเรยีนวัดสามัคคีศรทัธาราม  

สพทสพท..สมุทรสาครสมุทรสาคร  

ทําบัตรประจําตัวประชาชน 
กรุณาเตรียมเอกสารใหครบ 

ขอบคุณครับ 
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คํานํา 

 
              

ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนน  
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองไดใชทักษะตางๆในการแสวงหา
ความรู ทั้งนี้ไดนําเนื้อหามาเชื่อมโยงกับขอมูลทองถิ่นซึ่งอยูใกลตัวผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูได
งายขึ้น  สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง   ทั้งยังมีความรูความเขาใจขอมูลทองถิ่น
ของตนเอง 
 ดวยเหตุดงักลาว ผูวิจัยจงึไดจัดทําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิต 
ประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3  ซึ่งประกอบดวยชุดการ
เรียนรูทัง้หมด  6  ชุด  คือ 
 ชุดการเรียนรูที ่  1   กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
 ชุดการเรียนรูที ่  2   กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 
 ชุดการเรียนรูที ่  3   กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 ชุดการเรียนรูที ่  4   กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก 
 ชุดการเรียนรูที ่  5   กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
 ชุดการเรียนรูที ่  6   กฎหมายแรงงาน 
 ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวา เนือ้หา ส่ือ ตลอดจนขอมูลตางๆที่ผูวจิัยไดรวบรวมไวใน    
ชุดการเรียนรูนี ้จะเปนประโยชนตอนักเรยีนและคร ูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให
บรรลุวัตถุประสงคที่กาํหนดไวเปนอยางด ี

 
                                                                                        สมพิศ  กอบ

จิตติ 
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วัตถุประสงค 
 

1.  เพื่อใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั  
 โดยใชขอมูลทองถิน่ 

2. เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองจากการเรียนรู            
ดวยชุดการเรยีนรู  เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถิน่ 

3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดตีอ เร่ือง กฎหมายนารูในชีวติประจําวนั  
            โดยใชขอมูลทองถิ่น 
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1. คูมือครู  ประกอบดวย 
1.1 คํานํา 
1.2 วัตถุประสงค 
1.3 การออกแบบการเรียนรู 
1.4   คําชี้แจงประกอบการใชชุดการเรียนรู 
1.5   แผนการจัดการเรียนรู 
1.6  ใบความรูสําหรับครู 
1.7  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
1.8  แบบประเมินผลงานนกัเรียน 

2. คูมือนักเรียน  ประกอบดวย 
2.1 คํานํา 
2.2  วัตถุประสงค 
2.2 คําชี้แจงสําหรบันักเรียน 
2.3 บทบาทของนกัเรียน 
2.4  ใบความรู 
1.6 ใบงาน 
1.7 เฉลย/แนวการตอบใบงาน 
1.8 แบบทดสอบหลังเรียน 
1.9 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

สวนประกอบของชุดการเรียนรู 
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การออกแบบการเรยีนรู 
เรื่อง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

ชุดการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัด/ 
ประเมินผล 

- 1 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
ชุดการเรียนรู 

- ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบถึง
ความสําคัญ วิธีการ ของการ
เรียนรูดวยชุดการเรียนรู 

- นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

แบบทดสอบกอน
เรียน 

   -  ทดสอบ 

ชุดที่  1 
กฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 

2 1. อธิบายหลักเกณฑของบุคคลที่จะตองขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนได 

2. บอกวิธีการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได 
3. บอกความผิดและโทษของผูฝาฝนกฎหมาย    

เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนได 
4. ยกตัวอยางประโยชนของบัตรประจําตัว      

ประชาชนได 
 

- นักเรียนศึกษาจากชุดการเรียนรู
ดวยตนเอง 

- นักเรียนทําใบงานที่ 1  
       (ทําแบบฝก) 
- นักเรียนทํากิจกรรมกลุม           

ใบงานที่  2 (แผนภูมิความรู)   
นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุป 

- นักเรียนทําแบบทดสอบ 
- นักเรียนทํากิจกรรมเพิ่มเติม 

(สัมภาษณบุคคลในทองถิ่น) 

- ใบความรู 
- ใบงานที่ 1-2 
- แบบสังเกต     

พฤติกรรม 
- แบบ

ประเมินผล
งานนักเรียน 

- บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ตรวจผลงาน  
(แผนภูมิความรู) 

- ทดสอบ 
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การออกแบบการเรยีนรู 
เรื่อง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

ชุดการเรียนรู จํานวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัด/ 
ประเมินผล 

ชุดที่  2 
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
ทะเบียน
ราษฎร 

2 1. บอกประโยชนของกฎหมายทะเบียน 
    ราษฎรได 
2. อธิบายระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิด      
     แจงตาย การยายที่อยูได 
 
 

- นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูดวย      
ตนเอง 

- นักเรียนทําใบงานที่  1 (แบบฝก) 
-    นักเรียนรวมกันอภิปราย   สรุป 
-    นักเรียนทําแบบทดสอบ 
-    นักเรียนทํากิจกรรมเพิ่มเติม 
     (หนังสือเลมเล็ก) 

- ใบความรู 
- ใบงานที่  1 
- แบบสังเกต 
     พฤติกรรม 
- แบบประเมิน 
       ผลงานนักเรียน 
- สําเนาทะเบียนบาน 
-    แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 

- ตรวจผลงาน  
(หนังสือเลมเล็ก) 
- ทดสอบ 

ชุดที่  3 
กฎหมาย
เกี่ยวกับ

การจราจรทาง
บก 

5 1. อธิบายความหมายของสัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจรไดถูกตอง 

2. ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจรไดถูกตอง 

3. วิเคราะหผลดี ผลเสียของการปฏิบัติและ   
    ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
     ทางบก 

- นักเรียนเรียนรูจากเจาหนาที่จราจร 
- นักเรียนทําใบงานที่  1 (บันทึก) 
นักเรียนทําใบงานที่  2   (2.1 ศึกษา/
สํารวจเครื่องหมาย-สัญญาณจราจร  
2.2 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตามกก
จราจรของผูใชรถในทองถิ่น  2.3 จัดทํา
ปายนิเทศ) 

- ผูรูในทองถิ่น 
- แหลงเรียนรู 
       ในทองถิ่น 
- ใบงานที่ 1-2  
- แบบประเมิน 
        ผลงานนักเรียน 
- แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติ 

- กิจกรรม 
- ทดสอบ 
- ตรวจ 
      ผลงาน         
(ปายนิเทศ) 
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การออกแบบการเรยีนรู 
เรื่อง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

ชุดการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัด/ 
ประเมินผล 

  4. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรทางบก 

-  นักเรียนอภิปราย สรุป 
-  นักเรียนทําแบบทดสอบเรียน 

  

ชุดที่  4 
กฎหมายแพงและ

พาณิชย 
ลักษณะครอบครัว 

2 1. อธิบายหลักเกณฑการหมั้นและเงื่อนไข   
การหมั้นได 

2. อธิบายหลักเกณฑการสมรสและเงื่อนไข   
การสมรสได 

3. บอกเหตุการสิ้นสุดแหงการสมรสได 
4.    เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ 
       ครอบครัว 

- นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู         
ดวยตนเอง 

- นักเรียนทําใบงานที่  1 
(แบบฝก) 

-    นักเรียนรวมกันอภิปราย   สรุป 
-    นักเรียนทําแบบทดสอบ 

- ใบความรู 
- ใบงานที่ 1-2  
- แบบสังเกต

พฤติกรรม 
- ใบสําคัญการ

สมรส 
- ใบสําคัญการหยา 
-       แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ทดสอบ 
- ตรวจผลงาน      

ชุดการเรียนรูที่  5 
กฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดใหโทษ 

3 1. บอกอันตรายของยาเสพติดใหโทษได   
2. อธิบายความหมายและลักษณะของ 
    ยาเสพติดใหโทษได 
3. จําแนกประเภทของยาเสพติดใหโทษได 
4.  อธิบายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได 

- นักเรียนเรียนรูจากเจาหนาที่
ตํารวจใหความรู 

- นักเรียนทําใบงานที่  1 (บันทึก) 
- นักเรียนอภิปราย สรุป 
- นักเรียนทําใบงานที่  2  (แผนพับ) 

- ใบความรู 
- ใบงานที่ 1-2  
- แบบสังเกต

พฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ทดสอบ 
- ตรวจผลงาน      
          (แผนพับ ) 
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การออกแบบการเรยีนรู 
เรื่อง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวนั โดยใชขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

ชุดการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัด/ 
ประเมินผล 

  5. เห็นความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ 

 

- นักเรียนทําแบบทดสอบ 
- นักเรียนทํากิจกรรมหลังเรียน 

(แผนพับ) 

- แบบประเมินผล
งานนักเรียน 

 

 

ชุดการเรียนรูที่  6 
กฎหมายแรงงาน 

3 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
แรงงาน 

2. ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของกฎหมายแรงงาน 

3. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมาย 
     แรงงาน 
 

- นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู         
ดวยตนเอง 

- นักเรียนฟงผูรู ใหความรูเกี่ยวกับ
กฎขอบังคับการทํางานของบริษัท 
ประสบการณ   

- นักเรียนสัมภาษณ สอบถาม 
- นักเรียนทําใบงานที่  1-2 
-    นักเรียนรวมกันอภิปราย   สรุป 
-    นักเรียนทําแบบทดสอบ 

- ผูรูในทองถิ่น 
- ใบความรู 
- ใบงานที่ 1-2  
- แบบสังเกต     

พฤติกรรม 
-       แบบทดสอบ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ทดสอบ 
- ตรวจผลงาน      

- 1 - - นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

- - 
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  1

    เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

  คําชี้แจง
1. ครูผูสอนเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  1    ดังนี้

1.1  แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1   ชุด
1.2  คูมือนักเรียน จํานวน  40  ชุด
1.3  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.4  แบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.5  กระดาษชารดเทา-ขาว  จํานวน    8  แผน
1.6  สีเมจิก สีไม จํานวน    8  ชุด

2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  1  อยางละเอียด โดยการศึกษาคูมือ

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
        2.2  สําหรับการสอนครั้งแรกครูจําเปนตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียน

ในการ เรียนดวยชุดการเรียนรู
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการ

เรียนรูที่กําหนดไว
2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5  หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจาก

ชุดการเรียนรู
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน                                          จํานวน    2    ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
………………………………………………………………………………………………………
1. สาระสําคัญ

กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนเปนกฎหมายที่กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่มีความสําคัญ บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจเพื่อใหสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย
2. จุดประสงคการเรียนรู
 1. อธิบายหลักเกณฑของบุคคลที่จะตองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได

2. บอกวิธีดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได
3. บอกความผิดและโทษของผูฝาฝนเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนได

 4.บอกประโยชนของบัตรประจําตัวประชาชนได
3. สาระการเรียนรู

1. หลักเกณฑของบุคคลที่จะตองขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
2. วิธีดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
3. ความผิดและโทษของผูฝาฝน
4. ประโยชนของบัตรประจําตัวประชาชน

4.  กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. ครูนําตัวอยางบัตรประจําตัวประชาชนมาใหนักเรียนดู  แลวอภิปรายซักถาม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูชี้แจงวิธีการเรียนรู

4.2 ขั้นเรียนรู
4. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ  5  คน  เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน  รองประธานและ

เลขานุการ แบงหนาที่ แลวปฏิบัติตามใบงานที่กําหนดในชุดการเรียนรู
5. แจกชุดการเรียนรูชุดที่  1  เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

ใหนักเรียนคนละ  1  ชุด
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6. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู   ใบงาน
ใบความรู  ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหถามครู

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู  โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน
กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา

4.3 ขั้นสรุป
8.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม
9.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ

บัตรประจําตัวประชาชน
10.นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

5.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
     5.1  สื่อ

1. ตัวอยางบัตรประจําตัวประชาชน
2. ชุดการเรียนรูที่  1
3. ใบงาน
4.  ใบความรู

6.  การวัดและการประเมินผล
     6.1 วิธีการวัด

1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
2. การตรวจผลงาน
3. การทดสอบนักเรียน

   6.2 เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน
3   แบบทดสอบ
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                                             ใบความรูสําหรับครู
ชุดที่  1

เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรที่แสดงถึงความเปนคนสัญชาติไทย ใชประโยชนใน
การติดตอ  ราชการและธุรกิจตางๆ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ
เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนไวดังนี้  (สุคนธ สินธพานนท 2544 : 8 -15)
1.หลักเกณฑของผูที่จะตองมีบัตรประจําตัวประชาชน

 ผูที่จะตองมีบัตรประจําตัว  ประชาชนจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต
สิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อในทะเบียนบาน  โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และพระราชบัญญัติบัตรประจํา
ตัวประชาชน(ฉบับที่  2) พ.ศ.2542  เวนแตผูที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งมีบัตรตามกฎหมายอื่นก็ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทน
2. ชนิดของบัตรประจําตัวประชาชน
    บัตรประจําตัวประชาชนมี  2  ชนิด คือ

   1) บัตรที่ไมออกดวยระบบคอมพิวเตอรมีสีขาว ลายพื้นสีฟา
                  2) บัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรการออกบัตรชนิดนี้จะดําเนินการในทองที่ใด     
ใหเปนไปตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สวนบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร  
ที่เจาพนักงานออกบัตรไดออกใหแลวนั้นยังคงใชไดตลอดไปจนกวาบัตรจะหมดอายุ
3. วิธีการขอมีบัตร

ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนผูขอตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวันนับแต

1) วันที่มีอายุครบสิบหาปบริบูรณ
2) วันที่ไดสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติหรือ

วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
3) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
4) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน
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4. การดําเนินการขอมีบัตรใหมหรือการขอเปลี่ยนบัตรใหม
             บัตรประจําตัวประชาชนมีอายุใชไดหกปนับแตวันที่ออกบัตร เมื่อบัตรหมดอายุ          
ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมโดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่  
บัตรเดิมหมดอายุ

การเปลี่ยนบัตรใหม ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมแลวแตกรณี โดยยื่นคําขอตอพนักงาน    
เจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต

1)  วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
2)  วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
3)  วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือช่ือตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
ในกรณีที่ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได

5.  ความผิดและโทษของผูฝาฝน
1)  ผูใดไมขอมีบัตรภายในเวลาที่กําหนดไว ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
2)  ผูใดที่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทําลาย เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไมยื่นขอมีบัตร

ใหมหรือเปลี่ยนบัตรภายในหกสิบวัน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
3)  ผูเสียสัญชาติไทยไมสงมอบบัตรคืนแกพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
4) ผูไมมีสัญชาติไทยผูใดยื่นคําขอมีบัตรโดยแจงขอความ หรือแสดงหลักฐานเปนเท็จ

ตอพนักงานเจาหนาที่วาตนเปนผูมีสัญชาติไทย หรือใชบัตรซึ่งตนหมดสิทธิใชเมื่อเสียสัญชาติไทย
แลวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

5) ผูใดปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
ปหรือปรับตังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

6)  ผูใดเอาบัตรของผูอ่ืนไปหรือยึดบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ืนเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนและปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท

7)  ผูใดไมแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชนของตน เมื่อ
เจาพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
5. ประโยชนของบัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวประชาชนเปนเอกสารสําคัญที่ใชสําหรับเปนหลักฐานแสดงตน
ในการติดตอราชการหรือหนวยงานตาง ๆ  ในเรื่องตาง ๆ  เชน
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1) การใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กํานัน ผูใหญบาน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
 2)  การฝากเงินธนาคาร  กรณีขอเปดบัญชี   การถอนเงินกรณีมอบฉันทะ

3)  การทํานิติกรรมตางๆ
 4)  การแจงความยังสถานีตํารวจ
 5)  การขอรับเงินธนาณัติ

ความรูเรื่องการปกครอง

อําเภอเมืองสมุทรสาครแบงเขตการปกครองออกเปน  2  สวน คือ  การปกครอง     
สวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น

การปกครองสวนภูมิภาคแบงเปน 18  ตําบล 115  หมูบาน ไดแก ตําบลโคกขาม 
ตําบลพันทายนรสิงห  ตําบลบางหญาแพรก ตําบลบางน้ําจืด ตําบลคอกกระบือ ตําบลทาทราย 
ตําบลนาดี  ตําบลทาจีน ตําบลบานเกาะ ตําบลชัยมงคล ตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบล      
บานบอ    ตําบลบางกระเจา   ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางโทรัด และตําบลมหาชัย

การปกครองสวนทองถิ่น  มีเทศบาล 2 แหง คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร  ครอบคลุม
พื้นที่  3  ตําบล ไดแก  ตําบลมหาชัย ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก  และเทศบาลบางปลา        
มีองคการบริหารตําบล  15  แหง  (ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 2544 อางถึงใน        
สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร  2545 : 2-3 )
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         สาระนารู                   ความหมายของเลข 13 หลักในบัตรประจําตัวประชาชน

                                
                                                                       หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล
                                                             ซึ่ง  มี 8ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ไดแก คนที่เกิดและ
                                                                                 มีสัญชาติไทยไดแจงเกิดภายในกําหนดเวลา

(ตั้งแต   1 มกราคม 2527)

ประเภทที่ 2 ไดแก คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย  ไดแจงเกิดเกินกําหนดเวลา
(ตั้งแต 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ไดแกคนไทยและคนตางดาวที่ มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีที่อยูใน
ทะเบียนบาน ในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. - 31 พ.ค.2527)
ประเภทที่ 4 ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญคนตางดาวแตแจงยายเขา โดยยังไมมี
เลขประจําตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ไดแก คนไทยที่ไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบานในกรณีตกสํารวจหรือ
กรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ไดแก ผูที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
แตจะอยูในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ไดแก บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ไดแก คนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย คือ ไดรับใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวคนที่ไดรับการแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทย และคนที่ไดรับการใหสัญชาติไทย
หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสํานักทะเบียนที่ทานมีชื่อในทะเบียนบานในขณะใหเลข
สําหรับเด็กเกิดใหมจะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัดหลักที่ 4
และ 5 หมายถึงอําเภอหรือเทศบาล
หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุมที่ของบุคคลแตละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึง
เลมที่ของสูติบัตรแลวแตกรณี
หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลําดับที่ของบุคคลในแตละกลุมประเภท หรือหมายถึงใบท่ีของ
สูติบัตรแตละเลม แลวแตกรณี
หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกตองของเลข 12 หลักแรก
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วิวัฒนาการบัตรประจําตัวประชาชน

"บัตรประจําตัวประชาชน" เปนเอกสารที่ทางราชการออกใหเฉพาะผูมี
สัญชาติไทยเพื่อใชพิสูจนทราบและยืนยันตัวบุคคลนับไดวาเปนเอกสารที่มี เชน การใชสิทธิ
เลือกตั้ง การสมัครงาน การติดตอธุรกิจการคา การทํานิติกรรมสัญญา และการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการหรือภาคเอกชน  นอกจากนั้นยังเปนหลักฐานที่หนวยงานตาง ๆ
ใชตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสําคัญตาง ๆ เฉพาะดาน เชนบัตรประจําตัว
ผูปวยของ โรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแมแตบัตรเครดิตประเภท
ตาง ๆ ที่นิยมใชกันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ซึ่งหากไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนแลว ความยุงยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลยอมเกิดขึ้นอีกทั้งจะสงผลทําใหการ
ติดตอดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไมอาจดําเนินการไปไดดวยความสะดวกรวดเร็ว"หนังสือ
เดินทางสําหรับราษฎร" : ตนกําเนิดของบัตรประจําตัวประชาชน

 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สามารถชี้ชัดไดวาคนไทยเริ่มมีการใชหนังสือ
ยืนยันตัวบุคคลปรากฎอยูใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 โดยในมาตรา 90 บัญญัติวา
"กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรในทองที่อําเภอนั้น จะนําไปมา
คาขายในทองที่อ่ืน" วัตถุประสงคของการออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกลาวเพื่อ
ประโยชนของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือเดินทางของทางราชการไวแสดงตัวบุคคล
วาตัวเขาเปนใคร มาจากแหงหนตําบลใด ยอมทําใหการเดินทางในตางทองที่เปนไปดวย
ความสะดวก และหากเจาหนาที่เกิดความสงสัยขอตรวจคนตัว ก็สามารถใชหนังสือเดินทางที่
ออกใหเปนหลักฐานยืนยันและพิสูจนไดวา เปนคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการรับรองแลวไมได
เปนพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรแตอยางใด  หนังสือดังกลาวจึงเปนที่รูจักกันแพรหลาย
ในสมัยนั้นและเหมาะสมกับสภาพการเวลาของสังคมเมื่อประมาณ 80 ปที่แลว ความสําคัญ
ของหนังสือเดินทางตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ จึงไมแตกตางไปจากความสําคัญ
ของบัตรประจําตัวประชาชนในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาตนกําเนิดของ
บัตรประจําตัวประชาชนมีที่มาจากหนังสือเดินทางสําหรับราษฎร เพื่อใชเดินทางไปทองที่
ที่อ่ืนสําหรับการคาขายติดตอกันโดยมีกรมการอําเภอ(หรือนายอําเภอปจจุบัน) เปนพนักงาน
ทําหนังสือดังกลาวพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พุทธศักราช 2486 : กฎหมายวา
ดวยบัตรประจําตัวประชาชนฉบับแรกของไทย
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ผลของการออกหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457
ทําใหทางราชการเห็นความจําเปนที่จะตองทําเอกสารเปนหลักฐาน เพื่อแสดงวาใครคือใคร
อยูที่ไหน รูปพรรณเปนอยางไร เพื่อประโยชนในการปกครองทองที่และการ   ควบคุมราษฎร
ของทางราชการ รวมทั้งประชาชนก็จะไดประโยชนในการติดตอซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ
การทํามาคาขาย

ดังนั้นในป พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่8 รัฐบาลโดยการนําของ จอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดเสนอ
ออกกฎหมาย วาดวยบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใชเปนการเฉพาะครั้งแรก เรียกวา
"พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พุทธศักราช 2486"นับเปนกฏหมายฉบับแรก
ที่เกี่ยวกับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกคนไทย แตประกาศและบังคับใชเฉพาะ
ราษฎรในจังหวัดสองจังหวัดเทานั้น คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร
ในปจจุบัน)บัตรประจําตัวประชาชนรุนแรก มีลักษณะเปนบัตรรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาพับเป 4 ตอน
คลายบัตรยืมหนังสือของหองสมุดมีทั้งหมด 8 หนา แตละตอนกวาง 4 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ตัวบัตร
ใชไดทั้ง2ดานดานหนา(ปกหนา) จะมีรูปครุฑและคําวา "บัตรประจําตัวประชาชน" พรอมเลข
ทะเบียนที่ออกบัตร ดานหลัง (ปกหลัง) เปนคําเตือนสําหรับผูถือบัตร ใหระลึกถึงหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนอาทิเชน ตองพกบัตรติดตัวและแสดงตอ
เจาหนาที่ไดเสมอตองขอเปลี่ยนบัตรเมื่อบัตรหมดอายุตองแจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในบัตรเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู เปนตน ในแตละหนาตอมาจะมีการบอก
ลําดับเลขไวดังนี้ หนาที่ 1 ระบุขอความวา เลขทะเบียนที่ออกบัตร วันที่ออกบัตรออกให ณ
ที่อําเภอ จังหวัด พรอมปดรูปถายของผูถือบัตรนาด 2นิ้วและมีลายมือผูถือบัตรและลายพิมพ
นิ้วหัวแมมือขวา   หนาที่ 2 เปนขอมูลสวนตัวของผูถือบัตร ไดแก ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
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วันเดือน ปเกิด อายุ ตําหนิแผลเปน รูปพรรณเชื้อชาติ สัญชาติ ชื่อบิดา มารดา ชื่อภริยา หรือ
สามี หนาที่ 3  เปนขอมูลทางทะเบียนราษฎร ไดแก ที่เกิด บานเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประเทศที่อยูบานเลขที่ ถนนหมูบาน ตําบลอําเภอ จังหวัดอาชีพ และมีตราประจําตําแหนง
พนักงานเจาหนาที่  หนาที่ 4 - 6 มีไวสําหรับเจาหนาที่เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการ
ของผูถือบัตร ลักษณะพื้นบัตร เปนสีฟาอมเขียว มีลายเทพพนมตลอดใบ ดานหนาและดาน
หลัง   ในแตละหนาจะมีรูปแผนที่ประเทศไทย และรูปเรือสุพรรณหงสกับวัดอรุณราชวราราม
เดนเปนสงาอยูตรงกลางรูปประเทศไทย บัตรประจําตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีอายุการใช 10 ป เมื่อบัตรหมดอายุแลว ตองทําคํารองขอเปลี่ยนบัตรโดยเสียคาธรรมเนียม
ไมเกิน 25 สตางค สวนบุคคลซึ่งจะตองมีบัตรตามกฎหมาย คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 16 ปบริบูรณ
จนถึง 70 ปบริบูรณ และกําหนดใหยื่นคํารอง ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ผูนั้นตองมีบัตรตาม
พระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พุทธศักราช 2505: กฎหมายที่
บังคับใหคนไทยทั่วประเทศตองมีบัตร ความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองโดยเฉพาะ
ความเจริญของภูมิภาคสงผลใหราชการและประชาชนคนไทยตองปรับตัวและปรับวิถีทาง
ของความเปนอยูใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การติดตอทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประชาชนก็เปดกวางขวางขึ้น บัตรประจําตัวประชาชนรุนแรก มีจุดออนในดาน
การพกพา ทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะใหญเกินไป ทําใหเกิดความไมสะดวก ตอผูใชที่จะตอง
นําพกพาติดตัวไปดวยเสมอ ประกอบกับลักษณะของบัตร หลักการ และวิธีการทางกฎหมาย
ในเรื่องการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนก็ลาสมัยรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต
เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตร
ประจําตัวประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและใหสามารถบังคับใชกับประชาชนคนไทยทั่ว
ประเทศ  ในที่สุดจึงไดออก "พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2505" ซึ่งใหบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2506 เปนตนมาโดยการออกบัตรจะมี "กรมการปกครอง" เปนหนวย
งานรับผิดชอบในการออกบัตรประจําตัวประชาชนทั่วประเทศ สาระสําคัญที่แตกตางไปจาก
ฉบับป พ.ศ. 2486 มีหลายประการ อาทิ เชน กําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูที่ตองมีบัตรตองเปน
ผูมีสัญชาติไทย อายุระหวาง 17 ปบริบูรณ แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ  บัตรมีอายุ 6 ป กําหนด
คาธรรมเนียม    ในการออกบัตรหรือเปลี่ยนบัตร ไวฉบับละ 5 บาท และใหยกเลิกบัตรประจํา
ตัวประชาชน   รุนแรก เปลี่ยนมาใชบัตรรุนใหมแทน ลักษณะของบัตรรุนที่สองเปนบัตรรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 6 เซนติเมตร ยาว 9 เซ็นติเมตร ดานหนาเปนรูปตราครุฑอยูตรง
กลาง  มีขอความ "สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนกระทรวงมหาดไทย"
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วันที่ออกบัตรและวันบัตรหมดอายุดานหลังจะเปนรายการของผูถือบัตร ประกอบดวย
รูปถายที่มีเสนบอกสวนสูงเปนนิ้วฟุต ใตรูปจะมีเลขและคัวอักษรแสดงถึงอําเภอที่ออกบัตร
และเลขทะเบียนบัตรและตราประจําตําแหนงเจาพนักงานออกบัตรปรากฏอยูทางดานซาย
สวนดานขวาจะมี  ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด อายุ ที่อยู และลายมือช่ือเจาพนักงานออก
บัตร
                 บัตรประจําตัวประชาชนรุนที่สองนี้เปนบัตรรูปขาว-ดํา รายการผูถือบัตรพิมพดวย
เครื่องพิมพดีดธรรมดา คนไทยไดทําบัตรรุนนี้ ตั้งแตป 2506 จนถึงสิ้นป 2530 รวม 24 ป
ประมาณไมต่ํากวา 100 ลานบัตรจึงเปนที่รูจักและแพรหลายของคนไทยในชวง ระหวางป
ดังกลาวพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พุทธศักราช 2526 : กฎหมายฉบับปจจุบัน
พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2505 ใชบังคับไดประมาณ 21 ปพบจุดออนหลาย
ประการขอสําคัญคืออายุของผูที่จะตองมีบัตรที่กําหนดไว17ปบริบูรณ ไมสัมพันธกับ
กฎหมายคุมครองแรงงานประกอบกับกฎหมายฉบับนี้กําหนดการใหนับอายุตาม
ปพุทธศักราช ทําใหจํานวนประชาชนผูขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน จะมายื่นทํา
บัตรกันมากในชวงตั้งแต วันที่ 1มกราคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธของทุกป ปญหาทางขอ
กฎหมายทําใหเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง ในสมัยรัฐบาลที่มี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดยกเลิก พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. 2505 และตรา "พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526" ข้ึนใชบังคับแทน โดย
มีผลต้ังแตวันที่ 21 เมษายน 2526 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ มีขอเดนในเรื่อง
การปรับปรุงจุดออนของกฎหมายฉบับกอน ไดแก การลดอายุของผูที่จะตองขอมีบัตรจาก
17 ปบริบูรณ เปน15ปบริบูรณ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน การนับอายุ
ผูขอมีบัตร 15 ปบริบูรณใหนับชนวันเดือนปเกิดของแตละบุคคล ซึ่งเปนการนับอายุตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้น ไดขยายระยะเวลาการขอมีบัตรเพิ่มข้ึนจาก
เดิมที่กําหนดไว 60 วัน เปน 90 วัน กําหนดใหบัตรที่ยังใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบ 70 ป
บริบูรณ สามารถใชไดตอไปจนกวาผูถือบัตรจะเสียชีวิต กําหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
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บัตรและบทลงโทษเพิ่มข้ึน และไมเก็บคาธรรมเนียมในการขอมีบัตรครั้งแรกหรือขอมีบัตร
ใหมเมื่อบัตรเดิมหมดอายุ การเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชนในครั้งนี้มิได
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และลักษณะของบัตรประจําตัวประชาชนแตอยางใด
ลักษณะของบัตรยังคงเหมือนเดิมทุกประการ บัตรประจําตัวประชาชนรุนที่ 3 : การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการผลิตบัตร  ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในเชิง
ความสัมพันธระหวางประเทศสูงขึ้น ทั้งประเทศคายเสรีประชาธิปไตย คายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต และคายประเทศที่สาม ทําใหมีบุคคลตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเพิ่มมาก
ข้ึน ทั้งในลักษณะของผูเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและผูอพยพหลบหนีเขาเมืองโดย
มิชอบ ความตองการบัตรประจําตัวประชาชนในหมูของคนตางดาวเพื่อใหสามารถใชชีวิตอยู
ในประเทศไทยไดเยี่ยงคนไทย กอใหเกิดปญหาการปลอมแปลงบัตรประจําตัวประชาชน
ระบาดอยางหนัก นอกจากนี้ตัวแปรทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเร่ิมเขามามีบทบาท
ในภาคเอกชนและราชการไทย ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องกระตุนใหมีการเรียกรองปรับปรุงรูปโฉม
ของบัตรประจําตัวประชาชนใหสวยงาม กาวหนา ทันสมัย และสามารถปองกันการปลอม
แปลงไดมากขึ้น ดวยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทเปน
นายกรัฐมนตรี จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2529 เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบการ
ผลิตบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
อนุมัติใหดําเนินการไดซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เปนจุดเริ่มตนของการพลิกโฉมหนาของ
บัตรประจําตัวประชาชน มาสูรูปแบบใหมเปนบัตรรุนที่ 3

บัตรประจําตัวประชาชนรุนที่ 3 นี้ลักษณะบัตรเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง
5.4 เซ็นติเมตร ยาว8.4เซ็นติเมตร ตัวบัตรจะเปนสีขาวและมีลายพื้นเปนเสนสีฟาทั่วบัตร
ทั้งสองดานดานหนาของบัตรมีรูปครุฑอยูตรงกลางมีตัวอักษรคําวา"บัตรประจําตัวประชาชน"
อยูดานบนครุฑคําวา "กรมการปกครอง" อยูดานซาย คําวา "กระทรวงมหาดไทย" อยูดานขวา
สวนดานลางครุฑมีลายมือช่ือเจาพนักงานผูออกบัตรและตราประจําตําแหนง สําหรับดาน
หลังของบัตรแถวบนสุดจะมีเลขประจําตัว13หลักซึ่งเปนเลขชุดเดียวกับที่ปรากฎในทะเบียน
บาน ถัดมาจะมีเลข 8 หลัก ซึ่งเลข 2 หลักแรกบงบอกถึงรอบของการออกบัตร สวนเลข 6
หลักตอมาหมายถึงลําดับที่ของการทําบัตร ถัดลงมาดานซายจะมีรูปถายของผูถือบัตรเปนรูป
สีธรรมชาติ โดยมีเสนแสดงสวนสูงเปนเซ็นติเมตร สวนดานขวาจะมีรายการของผูถือบัตร
ประกอบดวย ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ และที่อยู ลักษณะ
ที่พัฒนาซึ่งถือวาเปนจุดเดนของบัตรรุนนี้ คือรูปถายผูถือบัตรเปนรูปสี พิมพรายการผูถือบัตร
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ดวยเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ มีการปองกันการปลอมแปลงดวยการเคลือบวัสดุปองกัน
การปลอมแปลงชนิดพิเศษ มีลายสัญญลักษณรูปสิงห และคําวา"กรมการปกครอง" ฝงอยูใน
เนื้อวัสดุไมสามารถมองเห็นไดชัดดวยตาเปลา การจัดเก็บขอมูลผูทําบัตรและการตรวจสอบ
รายการบัตรเดิมถูกดําเนินการในรูปของฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร
บัตรประจําตัวประชาชนระบบนี้ เร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2531 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน
บัตรประจําตัวประชาชนรุนที่ 4: บัตรประจําตัวประชาชนไฮเทค การพัฒนาระบบ
การ    จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน มิไดหยุดนิ่งแคบัตรรุนที่สามเทานั้น ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในยุคโลกาภิวัฒนประกอบกับความสมบูรณของระบบฐานขอมูล
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนและแรงผลักดันในเรื่องการใหบริการประชาชน กอใหเกิด
ความคิดในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหทันสมัย ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอ "โครงการจัดทําระบบการ
ใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรฯ" โดยเปาหมาย
หลักที่จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการออกบัตรประจําตัวประชาชนอยางสมบูรณแบบ
ทั้งระบบเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของบัตรใหทันสมัย และเพื่อเปนการปรับปรุงระบบการใหบริการ
ประชาชน ใหสะดวก รวดเร็ว และถูกตองทั้งนี้การผลิตบัตรจะกระจายไปถึงสํานักทะเบียนแต
ละแหง ประชาชนที่มาทําบัตร สามารถรอรับบัตรไดทันทีดวยความรวดเร็ว ภายในวันที่ติดตอ
ขอทําบัตร โดยไมจําเปนตองใชใบรับ บ.ป.2 หรือใบเหลืองอีกตอไป โครงการดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 หลังจากติดตั้งระบบและให
บริการดานทะเบียนราษฎรแลว กรมการปกครองจึงสามารถเปดระบบใหบริการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบใหมเปนครั้งแรก ณ ที่วาการอําเภอเมืองปทุมธานี และ
กรุงเทพมหานคร โดยถือปฐมฤกษในวันที่5ธันวาคม 2539 เพื่อเปนสิริมงคลในวโรกาสฉลอง
ปกาญจนาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ในดานกฎหมายนั้น ยังคงใช พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 เพื่อบริการ
ประชาชนในการขอทําบัตรในกรณีตางๆ ส่ิงที่เพิ่มข้ึนมาเพื่อรองรับการจัดทําบัตรระบบใหม
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ไดแก การออกกฎกระทรวง กําหนดลักษณะของบัตร และการประกาศกําหนดพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการเทานั้น ลักษณะของบัตรรุนใหมนี้มีดังนี้
           1.ลักษณะของบัตร ตัวบัตรทําดวยพลาสติก มีความยืดหยุนและแข็งแรงขนาด
มาตรฐานสากล (ISO) กวาง 5.4 เซ็นติ-เมตร ยาว 8.6 เซ็นติเมตร หนา 0.76 มิลลิเมตร
พื้นบัตรทั้งสองดานเปนสีขาว มีลายสีฟา

2.ดานหนาของบัตร มีรูปถายเจาของบัตร พรอมรายการเกี่ยวกับประวัติของเจาของ
บัตร ไดแกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียน
บาน หมูโลหิต วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และมีลายมือช่ือเจาพนักงานผูออกบัตร

3. ดานหลังของบัตร มีคําวา "บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย"รูปครุฑ และแถบแมเหล็ก สําหรับบันทึกขอมูลของเจาของบัตร นอกจากนี้จะมี
รหัสกํากับบัตร ซึ่งเปนชุดของตัวเลขผสมตัวอักษร เพื่อควบคุมกํากับการออกบัตรของแตละ
สํานักทะเบียนดวย บัตรรุนใหมนี้ เรียกกันวา"บัตรประจําตัวประชาชนไฮเทค" เนื่องจากทุกข้ัน
ตอนตั้งแตการพิมพคําขอมีบัตร รายการบุคคลของผูขอมีบัตร ซึ่งรวมถึงภาพใบหนา การลง
ลายมือช่ือของเจาพนักงานออกบัตร และการตรวจสอบหลักฐานรายการบัตรเดิมดําเนิน การ
ดวยระบบคอมพิวเตอรทั้งสิ้น การใหบริการจัดทําบัตรระบบใหมดวยคอมพิวเตอรนั้น จะ
ดําเนินการในรูปแบบของการตั้งศูนยคอมพิวเตอรภาค จํานวน 9 ภาค เพื่อควบคุมและดูแล
ระบบการดําเนินงานของสํานักทะเบียนทุกแหงทั่วประเทศ ซึ่งตามโครงการฯ กําหนดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตป2539-2544 โดยมีแผนปฏิบัติการขยายเขตใหบริการ ดังนี้
           5 ธันวาคม 2539 ไดเปดบริการแลวที่ อําเภอเมืองปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร
ทุกเขต ประมาณเดือน เมษายน 2540 จะเร่ิมเปดระบบใหบริการเพิ่มอีก 4 จังหวัด ไดแก
ชลบุรี นครราชสีมาเชียงใหม และสงขลา ประมาณเดือนธันวาคม2540 บริการเพิ่มอีก
4  จังหวัด  ไดแก จังหวัดนครปฐม อุดรธานี พิษณุโลกและสุราษฎรธานี ปพ.ศ.2541-2544
จะดําเนินการเพิ่มใน 67 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ การขยายบริการเปนการดําเนินการ
ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
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บทสรุป ตั้งแตเร่ิมมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฉบับ
แรกปพ.ศ.2486 จนถึงฉบับปจจุบัน ซึ่งเปนฉบับที่สาม ในป พ.ศ.2526 ประชาชนคนไทยมี
บัตรประจําตัวประชาชนใชมาแลว 4 รุนดังนี้
                 บัตรรุนแรก มีลักษณะคลายแผนพับขนาดเล็ก 4 ตอน มีทั้งหมด 8 หนา เร่ิมใช
ตั้งแตป พ.ศ.2486จนถึงสิ้นปพ.ศ.2505 ออกใหเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและ
ธนบุรี(กรุงเทพมหานครในปจจุบัน)
                  บัตรรุนที่สอง มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดพกพาติดตัวได สะดวกมี 2 ดาน
รูปถายผูถือบัตรเปนรูปขาว-ดํา พิมพรายการผูถือบัตรดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดา และเคลือบ
ดวยพลาสติกใส เร่ิมใชตั้งแตตนปพ.ศ.2506 จนถึงสิ้นป พ.ศ.2536รวมทั้งสิ้น 30 ป
                  บัตรรุนที่สาม มีลักษณะคลายกับบัตรรุนที่สอง จุดแตกตางคือรูปถายผูถือบัตร
เปนรูปสีธรรมชาติ พิมพรายการผูถือบัตรดวยเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญและเคลือบดวย
วัสดุปองกันการปลอมแปลงชนิดพิเศษ เร่ิมใชตั้งแตวันที่1มกราคม2531เปนตนมาจนถึง
ปจจุบันขณะนี้ยังใหบริการทั่วประเทศยกเวนเขตทองที่ซึ่งเปดใหบริการทําบัตรรุนที่ส่ี

บัตรรุนที่ส่ี มีลักษณะคลายบัตรเครดิตมีแถบแมเหล็กบันทึกขอมูลเจาของบัตร
และผลิตดวยคอมพิวเตอรทั้งระบบรายการใหมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในบัตรรุนนี้คือ การระบุ
หมูโลหิต เพื่อประโยชนในเร่ืองคลังขอมูลแหลงโลหิตของสภากาชาดไทยบัตรรุนนี้ เร่ิมทยอย
ใชเปนครั้งแรกตั้งแตวันที่5ธันวาคม2539 ในเขตทองที่ อําเภอเมืองปทุมธานี และ
กรุงเทพมหานคร และจะขยายการบริการเพิ่มข้ึนตามลําดับ ในอนาคตบัตรประจําตัวประชา
ชนจะทวีความสําคัญและเอื้ออํานวยประโยชนตอเจาของบัตรในดานตางๆมากขึ้นเชน
อาจใชแทนทะเบียนบาน เปนบัตรเสียภาษีหรืออาจจะรวมทั้งเปนใบขับข่ีดวย แตทั้งนี้ข้ึนอยู
กับนโยบายของรัฐบาลวาจะกําหนดใหดําเนินการในลักษณะใด และถาจะวาไปแลวนาจะมุง
สูวลีที่วา "อยูเมืองไทย พกบัตรใบเดียวก็พอ" ซึ่งก็หมายถึง"บัตรประจําตัวประชาชน" นั่นเอง

   ที่มา :  http://www.dapa.go.th/card/dard.htm
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แบบประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
ผลงานที่ประเมิน………………………………………….
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ความคิด
สรางสรรค

วิธีการ
นําเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนําไปใช
ประโยชนลําดับ

ที่ ช่ือนักเรียน/กลุม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20

คะแนน

      เกณฑการประเมิน                                                ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2
       ปรับปรุง   =  1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
กลุม…………………………..

สมาชิก
1…………………………………..2……………………………..3………………………..
4…………………………………..5……………………………..6………………………..

คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
คุณภาพการปฏิบัติขอ

ที่ รายการพฤติกรรม ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช
(2)

ปรับปรุง
(1)

หมายเหตุ

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
7. ผลงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได
10 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เรียบรอย หลังเลิก

ปฏิบัติงาน
รวม

ลงชื่อ……………………………………..ผูประเมิน
                                                                                                 วันที่………….เดือน………….พ.ศ……….เกณฑการตัดสินคุณภาพ

คะแนน 31-40     =  ดีมาก
คะแนน  21-30    =  ดี
คะแนน  11-20    =  พอใช
คะแนน  1-10      =  ปรับปรุง
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  2

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คําชี้แจง
1. ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่ 1 ดังนี้

1.1  แผนการสอน เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร        จํานวน  1    ชุด
1.2  คูมือนักเรียน จํานวน  40  ชุด
1.3  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.4  แบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.5  กระดาษเทา-ขาว  จํานวน    8  แผน
1.6  สีเมจิก จํานวน    8  ชุด

2.  บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  1  อยางรอบคอบ โดยการศึกษาคูมือ

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
        2.2  สําหรับการสอนครั้งแรกครูตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการ

เรียนดวยชุดการเรียนรู
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการเรียน

รูที่กําหนดไว
2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5 หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจาก

ชุดการเรียนรู
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองmeกิจกรรมการเรียนรูใหม
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แผนการการจัดการเรียนรูที่  2

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                      จํานวน    2    ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
……………………………………………………………………………………………………….
1. สาระสําคัญ

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  เปนกฎหมายที่กําหนดระเบียบปฏิบัติใน            
การแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยู การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบาน ซึ่งนับวาเปนกฎหมาย
ที่มีความสําคัญตอตนเองและสังคมเปนอยางมาก  บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรูความเขาใจเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหถูกตอง
2. จุดประสงคการเรียนรู
 1. บอกประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได

2.อธิบายระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยูและการแกทะเบียน
ราษฎรได
3.  สาระการเรียนรู

1. ประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
 2. ระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยูและการแกทะเบียนราษฎร
4.  กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูนาํเรื่องราวในทองถิ่น เกี่ยวกับการตาย/การเกิด มาสนทนาพูดคุยกับนักเรียน

แลวอภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎรของนักเรียน
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูชี้แจงวิธีการเรียนรู
ขั้นสอน
4. นักเรียนแบงกลุมๆละ  5  คน  เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน  รองประธานและ

เลขา ฯ แบงหนาที่เพื่อเตรียมปฏิบัติตามใบงาน
5. แจกชุดการเรียนรูชุดที่  2  เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรใหนักเรียน

คนละ  1  ชุด
6. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน    

ใบความรู  ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหซักถามครู
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7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู  โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน
กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา

ขั้นสรุป
8. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม
9.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว

ประชาชน
10. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

5. สื่อการเรียนรู
5.1  สื่อ
        1. ชุดการเรียนรูที่  2  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

     2. ใบงานที่ 1-2
                      3. คูมือครู
                      4. คูมือนักเรียน

5.2  แหลงเรียนรู
       1  htt://www.dopa.go.th

                          2. htt://www.samutsakhon. go.th
                          3. htt://www.amphoe.com/main.php
6.  การวัดและการประเมินผล
              6.1  วิธีการวัด

       1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
       2. ตรวจผลงาน

                     3. ทดสอบนักเรียน
6.2  เครื่องมือ
      1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
      2. แบบทดสอบ
      3. แบบประเมินผลงานนักเรียน
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ใบความรูสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  2

เรื่อง  กฎหมายทะเบียนราษฎร

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 เปนกฎหมายสําคัญที่กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติการแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบาน ซึ่งได
กําหนดเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร ไวดังนี้ (สุคนธ สินธพานนท 2544:39-45)

คนเกิด
    1. การแจงเกิด เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกิด ดังนี้

   1)  คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง
แหงทองที่ที่คนเกิดในบานภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด

2) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มี
คนเกิดนอกบาน  หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด  ในกรณีจําเปนไมอาจ
แจงไดตามกําหนดใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบหาวันนับต้ังแตวันเกิด
        3) ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําเด็กนั้นไปสงและ
แจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ที่พบเด็กนั้นโดย
เร็ว ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเด็กไว ใหบันทึกการรับเด็กตามแบบพิมพที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดแลวนําเด็กสงเจาหนาที่ประชาสงเคราะห เมื่อเจาหนาที่
ประชาสงเคราะหไดรับเด็กไวแลว ใหแจงการมีคนเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง
 2. สถานที่แจงเกิด

1)  ในเขตเทศบาล ใหแจงเกิดที่สํานักทะเบียนทองถิ่นซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงาน
เทศบาล

2)  นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนตําบล ซึ่งไดแก บานของกํานัน
ผูใหญบาน (บางหมูบาน) หรือขาราชการอื่นที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งใหเปนายทะเบียนตําบล
(บางแหง)

3)  ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนทองถิ่น  ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงาน
เขต การแจงเกิดในกรณีคนเกิดในบาน เปนหนาที่ของเจาบาน แตจะมอบใหผูใดไปแจงแทนก็ได

การไปแจงเกิดกรณีคนเกิดในบาน ผูแจงตองสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไปดวย
ทุกครั้ง เมื่อนายทะเบียนรับแจงการเกิดแลว จะมอบสูติบัตรใหแกผูแจงเปนหลักฐาน
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คนตาย
1. การแจงตาย เมื่อมีคนตายใหแจงดังตอไปนี้

1)  คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตาย
ภายในเวลา  24  ชั่วโมง  นับแตเวลาตาย ในกรณีที่ไมมีเจาบานใหผูพบศพแจงการตายภายใน
เวลา  24  ชั่วโมงนับแตเวลาพบศพ

2)  คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองที่ที่ตายหรือพบศพแลวตอกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายในเวลา  24  ชั่วโมง
นับแตเวลาตายหรือพบศพ หรือจะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได

การแจงตาม 1) และ 2) ถาในทองที่ใดการคมนาคม ไมสะดวก ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตเวลาตายหรือ
เวลาพบศพ

2.  สถานที่แจงตาย
1)  ในเขตเทศบาล ใหแจงสํานักทะเบียนทองถิ่นซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาล
2) นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนตําบล ซึ่งไดแก บานของกํานัน

ผูใหญบาน (บางหมูบาน) หรือขาราชการอื่นที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งใหเปนายทะเบียนตําบล
(บางแหง)

3)  ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักงานทะเบียนทองถิ่น  ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงาน
เขต

เมื่อมีคนเกิดหรือคนตายผูทําคลอดหรือผูรักษาพยาบาลตองออกหนังสือรับรองการเกิด
หรือการตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด

หามมิใหเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนผูรับแจง ในกรณีที่มีความจําเปนตองยายศพ เพื่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจกระทําได

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมชาติ           
ใหนายทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอพนักงาน ผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายหรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหรอการออกมรณบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเห็น
จากพนักงานดังกลาว
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การแจงตายหรือกรณีคนตายในบาน เปนหนาที่ของเจาบาน แตจะมอบใหผูอ่ืนที่อยู
ในบานเดียวกันไปดําเนินการแทน ไมไดตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ถาจะมอบใหบุคคลอื่นที่
ไมไดอยูในบานเดียวกันไปดําเนินการแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร

การแจงการตายกรณีคนตายในบาน และผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานดวย เมื่อไปแจง
ตองนําสําเนาทะเบียนบานไปดวย และเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการตายจะมอบมรณบัตรใหแก
ผูแจงเปนหลักฐาน

การยายที่อยู
ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นอยูและมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่

นั้น   ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจง ดังนี้
การยายที่อยูจะตองมีการแจงการยายออกจากทะเบียนบานเดิม แลวจะตองแจงยาย

เขาในทะเบียนบานใหมซึ่งผูนั้นยายไปอยู การแจงยายที่อยูใหดําเนินการตอไปนี้
1.  การยายออก เมื่อมีบุคคลใดยายที่อยูออกจากบานใดกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่

ของเจาบานหรือผูแทนที่จะตองแจงยายที่อยูดังกลาวตอนายทะเบียนผูมีหนาที่รับแจงภายในเวลา
ไมเกิน  15  วัน นับแตวันยายออก ถาเจาบานไมแจงภายในกําหนดเวลา มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

2.  การยายเขา  เมื่อบุคคลใดยายที่อยูเขามาอยูในบานใดบานหนึ่ง กฎหมายกําหนดให
เปนหนาที่ของเจาบานที่จะตองแจงการยายเขาที่อยูดังกลาวภายในเวลา 15 วัน นับแตวันยายเขา
ถาเจาบานไมแจงในเวลาที่กําหนด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

การแจงยายผูใดเขามาอยูในบาน เจาบานจะตองนําหลักฐานการยายออกของผูนั้น
ไปแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวย

ขอมูลจํานวนประชากรและบาน
จังหวัดสมุทรสาคร

อําเภอ ชาย หญิง รวม บาน
เมืองสมุทรสาคร 76,882 81,200 158,082 69,567

บานแพว 21,576 22,985 44,561 10,560
กระทุมแบน 36,276 36,825 73,101 34,832
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แบบประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
ผลงานที่ประเมิน………………………………………….

ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ความคิด
สรางสรรค

วิธีการ
นําเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนําไปใช
ประโยชนเลข

ที่
ช่ือ-สกุล

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20

คะแนน

      เกณฑการประเมิน                                                ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2
       ปรับปรุง   =  1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
กลุม…………………………..

สมาชิก
1…………………………………..2……………………………..3………………………..
4…………………………………..5……………………………..6………………………..

คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
คุณภาพการปฏิบัติขอ

ที่ รายการพฤติกรรม ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช
(2)

ปรับปรุง
(1)

หมายเหตุ

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
7. ผลงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได
10 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เรียบรอย หลังเลิก

ปฏิบัติงาน
รวม

ลงชื่อ……………………………………..ผูประเมิน
                                                                                                 วันที่………….เดือน………….พ.ศ……….เกณฑการตัดสินคุณภาพ

คะแนน 31-40     =  ดีมาก
คะแนน  21-30    =  ดี
คะแนน  11-20    =  พอใช
คะแนน  1-10      =  ปรับปรุง
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  3

        เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

คําชี้แจง
1. ครูผูสอนเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  3      ดังนี้

1.1  แผนการจัดการเรียนรู    เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก     จํานวน     1  ชุด
1.2  คูมือนักเรียน         จํานวน  40  ชุด
1.3  ประสานงานเจาหนาที่จราจร         จํานวน  1-2 ทาน
1.4  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ         จํานวน  40  ชุด
1.5  แบบทดสอบ         จํานวน  40  ชุด
1.6  ฟวเจอรบอรด          จํานวน    8  แผน
1.7  กระดาษโปรเตอรสีคละสี                                                                 จํานวน    8  ชุด
1.8  อุปกรณสําหรับการจัดปายนิเทศ                                                      จํานวน    8  ชุด

2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  3  อยางรอบคอบ โดยการศึกษาคู

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
         2.2  สําหรับการเรียนรูคร้ังแรกครูตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียน

ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุด               

การเรียนรูที่กําหนดไว
2.4  ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5  หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจาก

ชุดการเรียนรู
2.7  นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก                                            จํานวน    5    ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
……………………………………………………………………………………………………
1. สาระสําคัญ

กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก เปนกฎหมายที่ควบคุมการใชเสนทางของผูขับข่ี
คนเดินเทา คนจูงหรือไลตอนสัตว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพสินของบุคคล
และเปนประโยชนตอสวนรวม บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรูความเขาใจเพื่อเปนแนวทาง          
ในการปฏิบัติตนใหถูกตอง
2. จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรไดถูกตอง
 2. ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรไดถูกตอง

3. วิเคราะหผลดี ผลเสียของการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก
                  4. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

3. สาระการเรียนรู
1. สัญญาณจราจร  เครื่องหมายจราจรและการปฏิบัติตามสัญญาณจราจร

                  2.  การปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
             3. ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎจราจร

4.  กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

                  1. ครูนําเร่ืองราวในทองถิ่น เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถยนต จักรยานยนตมาสนทนา
พูดคุยกับนักเรียน  แลวอภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบกของ
นักเรียน

2. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบ
             3. ครูชี้แจงวิธีการเรียนรู
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ขั้นเรียนรู
                  4.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆละ  5  คน  เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน  รองประธานและ
เลขานุการ แลวแบงหนาที่เพื่อเตรียมปฏิบัติตามใบงานที่กําหนดในชุดการเรียนรู

 5. แจกชุดการเรียนรูชุดที่  3  เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจราจรทางบกให
นักเรียนคนละ  1  ชุด

6. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน
ใบความรู  ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหถามครู

7. ครูแนะนําตํารวจจราจรที่จะมาใหความรูกับนักเรียน
8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู  โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน

กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา
ขั้นสรุป
9. ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม
10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

การจราจรทางบก นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
     5.1  สื่อ

1. ชุดการเรียนรูที่  3  กฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจราจรทางบก
 2. ใบงานที่ 1-2

  3. คูมือครู
 4. คูมือนักเรียน

   5. เจาหนาที่จราจร
5.2   แหลงเรียนรู

    1. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณตัวเมืองสมุทรสาคร
                        2. http://www.trafficpolice.go.th

6.  การวัดและการประเมินผล
    6.1  วิธีการวัด

  1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
       2. ตรวจผลงาน
       3. ทดสอบนักเรียน
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6.2 เครื่องมือ
      1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

                        2. แบบประเมินผลงานนักเรียน
                  3. แบบทดสอบ
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ใบความรูสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  3

เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกกําหนดหนาที่ของผูขับข่ียานพาหนะในถนนซึ่ง        
ผูขับข่ียานพาหนะทุกคนตองรูและปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรอยาง     
เครงครัดและผูเดินเทาก็ตองปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทา วัตถุประสงคสําคัญของพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  คือ ตองการควบคุมการใชรถใชถนนใหเปนระเบียบเรียบรอย
และเพื่อรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะในปจจุบันการคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
ยวดยานพาหนะมีจํานวนมากขึ้น ทําใหการจราจรหนาแนนดังนั้นการปฏิบัติตามกฎจราจรของผูใช
ถนนจึงเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะชวยลดปญหาจราจร  สุคนธ สินธพานนท (2544 : 51-61)         
ไดอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบกไวดังนี้
1.  สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

สัญญาณจราจร  หมายความวา สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง  ไฟ  ไฟฟา มือ
แขน เสียวนกหวีดหรือดวยวิธีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทาหรือคนจูง ข่ี หรือไลตอนสัตว
ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น

เครื่องหมายจราจร  หมายความวา  เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไวหรือทําให  ปรากฏใน
ทางสําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทาหรือคนที่จูง ข่ี หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
2.  การปฏิบัติตามกฎจราจร

2.1 ผูขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏขางหนา
ในกรณีตอไปนี้

1) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน  ใหผูขับข่ีเตรียมหยุดหลังเสนใหหยุด      
เพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏตอไปดังกลาวในขอ 2) เวนแตผูขับข่ีไดเลยเสนหยุดไป
แลวใหเลยไปได

2)  สัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวา “หยุด” ใหผูขับขี่
หยุดรถ

3)  สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคําวา “ไป”  ใหผูขับข่ี
ขับรถตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรที่กําหนดไวเปนอยางอื่น

4)  สัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพรอมลูกศรสีเขียวใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป         
ใหผูขับข่ีเลี้ยวรถหรือขับตรงไปตามลูกทิศทางที่ลูกศรชี้
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5)  สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมแยกทางใด และเปดทาง
ใดใหผูขับข่ีที่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหหยุด เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนที่กีดขวางทาง
จราจรแลว จึงใหขับรถตอไปดวยความระมัดระวัง

6) สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใด ใหผูขับข่ี
ลดความเร็วของรถลง และผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง

2.2 ขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหปรากฏขางหนา
ในกรณีตอไปนี้

1)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ี
ซึ่งขับรถมาทางดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขาง
ที่เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขางหนา ใหผูขับข่ีซึ่งหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได

2)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับไหล
และตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาทีตองหยุดรถ
แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น แลวโบกผานศีรษะไปขางดานหลัง ใหผูขับข่ีซึ่งหยุด
รถอยูนั้นขับผานไปได

3)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองออกไปเสมอระดับไหลและ
ตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ

4)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและ
ตั้งฝามือข้ึน ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ  แตถาพนักงาน
เจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นโบกไปดานหลัง  ใหผูขับข่ีซึ่งหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงาน
เจาหนาที่ขับรถผานไปได

5)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและ
ตั้งฝามือ สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทางดานหนาและดานหลัง
ของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ

2.3 ผูขับข่ีตองปฏิบัตติามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดแสดงดวยเสียง
สัญญาณนกหวีดดังในกรณีตอไปนี้

1)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับข่ีหยุดรถ
ทันที

2)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน  ใหผูขับข่ี
ขับรถผานไปได
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3.  การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทา
3.1  ทางใดที่มีทางเทาหรือไหลทางอยูขางทางเดินรถ ใหคนเดินเทาเดินบนไหลทางถา

ทางนั้นไมมีทางเทาอยูขางทางเดินรถใหเดินริมทางดานขวามือของตน
3.2  ภายในระยะทางไมเกินหนึ่งรอยเมตรนับจากทางขาม หามมิใหคนเดินเทาขามนอก

ทางขาม
3.3  คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามที่มีสัญญาณจราจรควบคุมคน

เดินเทา ใหปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่ปรากฏตอหนา ดังตอไปนี้
1)  เมื่อมีสัญญาณจรจรไฟสีแดง ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการหามมิใหคน

เดินเทาขามทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหเดินเทาหยุดรออยูบนทางเทาบนเกาะแบงทางเดินรถ
หรือในเขตปลอดภัย เวนแตทางใดที่ไมมีทางเทา ใหหยุดรอบนไหลทางหรือขอบทาง

2)  เมื่อมีสัญญาณไฟจราจรสีเขียว ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการอนุญาตให
คนเดินเทาขามทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม  ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถได

3)  เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทาง ใหคนเดินเทาที่
ยังไมไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แตถากําลัง
ขามทางเดินรถ ใหขามอยางรวดเร็ว

3.4  คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขาม หรือทางรวมแยกที่มีสัญญาณ
จราจรควบคุมการใชทาง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1)  เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหรถหยุดทางดานใดของทาง  ใหคนเดินเทา
ขามทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และตองขามทางเดินรถภายในทางขาม

2)  เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหรถผานทางใดของทาง หามมิใหคนเดินเทา
ขามทางเดินรถดานนั้น

3)  เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดานใด
ของทางใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือเขต
ปลอดภัยแตถากําลังขามทางเดินรถอยูในทางขามใหขามทางเดินรถโดยเร็ว

3.5  หามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปนขบวนแห หรือเดินเปนขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เปน
การกีดขวางทางจราจร เวนแต

1) เปนแถวทหารหรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน
2)  แถวหรือขบวนแห หรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงานจราจรไดอนุญาตและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
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อัตราคาปรับ

ขอหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ
                1. ขอหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ.2522 (แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด นั้นใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลําดับ

ลําดับ
ที่

ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตาม
ขอกําหนด

1 นํารถที่ไมม่ันคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทําให
เส่ือมเสีย สุขภาพอนามัย มาใชในทางเดินรถ

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

2 นํารถที่ไมติดแผนปายทะเบียนมาใชในทางเดินรถ ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
3 นํารถที่เครื่องยนตกอใหเกิดกาซ ฝุนควัน ละอองเคมี

เกินเกณฑที่อธิบดีกําหนดมาใชในทางเดินรถ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท

4 นํารถที่เครื่องยนตกอใหเกิดเสียงเกินเกณฑที่อธิบดี
กําหนดมาใช ในทางเดินรถ

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท

5 ขับรถในทางไมเปดไฟ หรือใชแสงสวางในเวลาที่มี
แสง สวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือส่ิงกีด
ขวาง ในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะ 150 เมตร

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 200 บาท

6 ใชสัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 300 บาท
7 ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทาง

เดิน รถไมติดธงสีแดง ไวตอนปลายสุดใหมองเห็นได
ภายในระยะ 150 เมตร

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

8 ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไมจัดใหมี
ปายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก

จําคุกไมเกิน 1 เดือน
หรือปรับไมเกิน 2,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ปรับ 300 บาท

9 ขับรถไมจัดใหมีส่ิงปองกันมิใหคน สัตว หรือส่ิงของที่
บรรทุก ตกหลน ร่ัวไหล สงกลิ่น สองแสงสะทอน หรือ
ปลิวไปจาก รถอันอาจกอเหตุเดือดรอนรําคาญ ทําให
ทางสกปรกเปรอะเปอน ทําใหเส่ือมเสียสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนหรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล
หรือทรัพยสิน

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
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ลําดับ
ที่

ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตาม
ขอ กําหนด

10 ขับรถไมปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมาย
จราจรที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฏ ในทาง หรือ
ที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

11 ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟแดง ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
12 ไมหยุดรถหลังเสน ใหรถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
13 ขับรถไมปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงาน

เจาหนาที่แสดงใหปรากฏดวยมือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

14 ไมหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด หรือหยุดรถหางจาก
พนักงานเจาหนาที่นอยกวาสามเมตร

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

15 ทําใหปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรที่อธิบดีกําหนดในทางเดินรถโดยไมมีอํานาจ

จําคุกไมเกิน 1 เดือน
หรือปรับไมเกิน 2,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-

16 ไมขับรถที่มีความเร็วชาใหใกลขอบทางดานซาย
ในทางเดินรถที่มีสวนกันได

ปรับตั้งแต
200-500 บาท

ปรับ 200 บาท

17 ไมขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต
ที่มีความเร็วชาในชองเดินรถซายสุด ในทางเดินรถ
ที่แบงชองเดินรถไวตั้งแตสองชองขึ้นไป

ปรับตั้งแต
400-1,000 บาท

-

18 เล้ียวรถหรือเปล่ียนชองเดินรถโดยไมใหสัญญาณ ปรับตั้งแต
400-1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

19 ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
20 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จําคุกไมเกิน 3 เดือน

หรือปรับตั้งแต 2,000 –
10,000 บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ

-

21 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต
400 –1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

22 ขับรถบนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร (เวนแตรถ
เข็นสําหรับทารก คนปวย หรือคนพิการ)

ปรับตั้งแต
400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

23 ขับรถแซงขึ้นหนารถอื่นทางดานซายมือโดยไมมีเหตุ
อันสมควร

ปรับตั้งแต
400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท
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ลําดับ
ที่

ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามขอ
กําหนด

24 ขับรถแซงขึ้นหนารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน
หรืออยูในทางโคง ซึ่งไมมีเครื่องหมายจราจรให
แซงได

ปรับตั้งแต
400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

25 ขับรถแซงขึ้นหนารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร กอนถึง
ทางแยก

ปรับตั้งแต
400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

26 ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือส่ิงกีดขวางอยู
ขางหนาโดยไมให สัญญาณมือหรือแขน หรือ
สัญญาณไฟ

ปรับไมเกิน
1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

27 กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต
200-500 บาท

ปรับ 200 บาท

28 กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน ปรับตั้งแต
400-1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

29 กลับรถที่ทางรวมทางแยก(เวนแตจะมีเครื่องหมาย
จราจรใหกลับรถได)

ปรับตั้งแต
400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

30 หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เปนการกีดขวางการ
จราจรที่อธิบดีกําหนดในทางเดินรถโดยไมมีอํานาจ

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

31 ไมจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
32 จอดรถไมขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางในระยะ

หางเกินกวา 25 ซม.
ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

33 หยุดรถบนทางเทาโดยไมมีเหตุผลสมควร ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
34 หยุดรถตรงปากทางเขาออกของอาคาร หรือทางเดิน

รถโดยไมมีเหตุผลสมควร
ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

35 จอดรถบนทางเทา ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
36 จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
37 จอดรถในทางรวมทางแยก หรือภายในระยะ          

10 เมตร จากทางรวมทางแยก
ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

38 จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายหามจอด ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
39 จอดรถภายในระยะ 15 เมตร กอนถึงเครื่องหมาย

หยุดรถประจําทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

40 จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
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ลําดับ
ที่

ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามขอ
กําหนด

41 ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิใหเคลื่อนยาย

จําคุกไมเกิน 3 เดือน
หรือ ปรับไมเกิน 5,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-

42 จอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางโดยไมเปดไฟ หรือ
ใชแสงสวางเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นไดชัดแจง
ในระยะไมนอยกวา 150 เมตร

ปรับตั้งแต
200 - 500บาท

ปรับ 200 บาท

43 ขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด ปรับตั้งแต
200 - 500 บาท

ปรับ 400 บาท

44 ไมยอมใหรถในทางรวมทางแยกนั้นผานไปกอน เมื่อ
ขับรถถึงทางรวมทาง แยกทีหลัง

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

45 ขับรถในทางกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล หรือ
ทรัพยสินของผูอื่น แลวไมหยุดชวยเหลือแสดงตัวและ
แจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกล เคียง ทันที.

จําคุกไมเกิน 3 เดือน
หรือปรับตั้งแต 2,000 –
10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

-

46 ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสาร (เวน
แต กรณีจะเกิดอันตรายแกตนหรือแกคนโดยสาร)

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

47 ไมเดินบนทางเทาหรือไหลทางเมื่อทางนั้น มีทางเทา
หรือไหลทางอยูขางทางเดินรถ

ปรับไมเกิน 200 บาท ปรับ 100 บาท

48 เดินขามทางนอกทางขาม เม่ือมีทางขามอยูภายใน
ระยะ100เมตร

ปรับไมเกิน 200 บาท ปรับ 100 บาท

49 ขี่ จูงไลตอนหรือปลอยสัตวไปบนทาง ในลักษณะที่
เปนการกีดขวางการจราจร และไมมีผูควบคุม
เพียงพอ

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

50 วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดส่ิงหนึ่ง หรือกระทําดวย
ประการ  ใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการ
จราจร โดยไมไดรับอนุญาต

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

51 ขับขี่รถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย (มิใหใช
บังคับแกภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผูนับถือลัทธิ
ศาสนาที่ใชผาโพกศีรษะตามประเพณีนิยม)

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
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ลําดับ
ที่

ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามขอ
กําหนด

52 โดยสารรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย (มิใหใช
บังคับแกภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผูนับถือลัทธิ
ศาสนาที่ใชผาโพกศีรษะตามประเพณีนิยม

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

53 ยินยอมใหผูอื่นนั่งตอนหนาแถวเดียวกับคนขับ
เกิน 2 คน

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

54 เปนผูขับรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร
รถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมใหผูโดยสารขึ้นหรือลง
รถยนตในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุด
เพราะติดการจราจร

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

55 ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ใน
ระยะไมถึง50 เมตร

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

56 กระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันเปนการกีดขวาง
ของการจราจร

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

57 ฝาฝนคําส่ังขอบังคับหรือระเบียบของเจาพนักงาน
จราจรซึ่งส่ังหรือ ประกาศ หาม หยุดหรือ จอด

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
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เครื่องหมายจราจร
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แบบประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
ผลงานที่ประเมิน………………………………………….

ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ความคิด
สรางสรรค

วิธีการ
นําเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนําไปใช
ประโยชนลํา

ดับ
ที่

ช่ือนักเรียน/กลุม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20คะแนน

      เกณฑการประเมิน                                               ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



274

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
กลุม…………………………..

สมาชิก
1…………………………………..2……………………………..3………………………..
4…………………………………..5……………………………..6………………………..

คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
คุณภาพการปฏิบัติขอ

ที่ รายการพฤติกรรม ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช
(2)

ปรับปรุง
(1)

หมายเหตุ

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
7. ผลงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได
10 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เรียบรอย หลังเลิกปฏิบัติ

งาน
รวม

ลงชื่อ……………………………………..ผูประเมิน
                                                                                                 วันที่………….เดือน………….พ.ศ……….เกณฑการตัดสินคุณภาพ

คะแนน 31-40     =  ดีมาก
คะแนน  21-30    =  ดี
คะแนน  11-20    =  พอใช
คะแนน  1-10      =  ปรับปรุง
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  4

        เร่ือง  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

คําชี้แจง
1. ครูผูสอนเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  4      ดังนี้

1.1  คูมือสําหรับครู                      จํานวน    1   ชุด
1.2  คูมือสําหรับนักเรียน จํานวน  40   ชุด
1.4  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน  40   ชุด
1.5  แบบทดสอบ จํานวน  40   ชุด

2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  4  อยางรอบคอบ โดยการศึกษาคูมือ

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
        2.2   ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการ เรียนดวยชุดการเรียนรู

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการ
เรียนรู      ที่กําหนดไว

2.4  ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5  หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6  ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจาก
       ชุดการเรียนรู
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม

แผนการจัดการเรียนรูที่  4
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เร่ือง  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว                                     จํานวน    2    ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
………………………………………………………………………………………………………..
1. สาระสําคัญ

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัวเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัว
ซึ่งโดยทั่วไปคนทุกคนตองเปนสมาชิกสวนหนึ่งของครอบครัวและสรางครอบครัวใหมใน
อนาคต   ดังนั้นบุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรูความเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนให
ถูกตอง

2. จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักเกณฑการหมั้นและเงื่อนไขการหมั้นได
2. อธิบายหลักเกณฑการสมรสและเงื่อนไขการสมรสได
3. บอกเหตุการสิ้นสุดแหงการสมรสได
4. เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ลักษณะครอบครัว
3.  สาระการเรียนรู

1. การหมั้น
2. การสมรส

4.  กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูนําภาพแสดงการสมรสมาใหนักเรียนดู มาสนทนาพูดคุยกับนักเรียน  แลว

อภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการหมั้นและการสมรสของนักเรียน
 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

3. ครูชี้แจงวิธกีารเรียนรู
ขั้นเรียนรู
4. นักเรียนจับคูกับเพื่อนตามความสมัครใจ   เพื่อรวมกันศึกษาชุดการเรียนรู

 5. แจกชุดการเรียนรูชุดที่  4  เร่ือง  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
 ครอบครัวใหนักเรียนคนละ    1  ชุด

 6. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน
ใบความรู  ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหซักถามครู

 7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู  โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน
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 กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา
ขั้นสรุป

 8.  ครูสุมผูเรียนแตละคูนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรมตามใบงาน
9.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ืองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ลักษณะครอบครัว  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
     5.1 สื่อ
                          1. ชุดการเรียนรูที่  4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว
  2. ใบงานที่ 1-2

 3. คูมือนักเรียน
 4.  ภาพแสดงการสมรส

5.2  แหลงเรียนรู
   1. htt://www.amphoe.com
   2. htt://www.moj.go.th/low/people_low/firstpago

        3. htt://www.dopa.go.th/formreg/devio1.htm
6.  การวัดและการประเมินผล
    6.1  วิธีการวัด

       1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
       2. ตรวจผลงาน

                     3. ทดสอบนักเรียน
6.2  เครื่องมือ

                   1. แบบสังเกตพฤติกรรม
                     2. แบบทดสอบ
                     3. แบบประเมินผลงานนักเรียน
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ใบความรูสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  4

เรื่อง  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

กฎหมายแพงครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด  ความสัมพันธเกี่ยวของของบุคคลตั้งแตสอง

คนขึ้นไปที่เร่ิมตนความเปนสถาบันครอบครัวยอมเปนไปตามกฎหมาย  สุคนธ  สินธพานนท
(2544 : 23-28) ไดอธิบายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัวไวดังนี้

การหมั้น
การหมั้น  หมายถึง  การที่ชายหญิงทําสัญญาวาจะทําการสมรสกัน เมื่อเกิดการหมั้นขึ้น

แลวถาฝายหนึ่งผิดสัญญาคือไมยอมทําการสมรส อีกฝายหนึ่งเรียกคาทดแทนได แตจะฟองศาล
เพื่อใหศาลบังคับใหอีกฝายหนึ่งทําการสมรสไมได

1.  เงื่อนไขของการหมั้น
1)  อายุของคูหมั้น เกณฑการหมั้น คือ ชายและหญิงตองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ
2)  ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลตอไปนี้

          -   บิดามารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา
                           -  บิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง
หรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความยินยอมหรือโดยพฤติการณซึ่งผูเยาวไมอาจขอความยิน
ยอมจากบิดาหรือมารดาได
 -  ผูรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม

-  ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม ขอ 1)  2)  3)
หรือ         มีบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจ

2.  ของหมั้นและสินสอด
ของหมั้น  คือทรัพยสินที่ฝายชายใหไวแกฝายหญิง เพื่อเปนหลักฐานการหมั้นและเปน

ประกันวาจะทําการสมรสกับหญิง การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบ หรือโอนทรัพยสิน
อันเปนของหมั้นใหแกหญิง เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิง

สินสอด  คือ ทรัพยสินซึ่งฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูปกครอง
ฝายหญิงแลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิด
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แกหญิง  หรือโดยพฤติการณซึ่งฝายหญิงตองรับผิดชอบ  ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรส
กับหญิงนั้นฝายชายเรียกสินสอดคืนได

3.  ผลของการหมั้น  เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
เรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้น ใหคืนของหมั้นแกฝายชาย
ดวย

4. การเลิกสัญญาหมั้น การเลิกสัญญาหมั้นดวยความยินยอมของทั้งสองฝายยอมทําได
โดยไมตองทําเปนหนังสือมีพยานลงลายมือช่ือ  เมื่อเลิกสัญญาแลวก็กลับคืนสูฐานะเดิม ฝายหญิง
ตองคืนของหมั้น และถามีสินสอดก็ตองคืนใหแกฝายชายดวย  การเลิกสัญญาหมั้นดวยเหตุที่คู
หมั้นตาย        คูหมั้นอีกฝายหนึ่งจะเรียกเอาคาทดแทนกันไมได สําหรับของหมั้นหรือสินสอดนั้น
ไมวาชายหรือหญิงตาย ฝายหญิงไมตองคืนใหแกฝายชาย

การสมรส
การสมรส  หมายถึง  การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูกินกันฉันสามีภริยากัน โดย

ไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก และถาจะใหถูกตองตามกฎหมายคูสมรสจะตองจด
ทะเบียนสมรสกับเจาพนักงานซึ่งเปนนายทะเบียน ไดแก นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต

1.  หลักเกณฑการสมรส  การสมรสจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ  5  ประการ คือ
1)  ในการสมรสนั้น คูสมรสฝายหนึ่งจะตองเปนชายและอีกฝายหนึ่งจะตองเปน

หญิง บุคคลเพศเดียวกันจะสมรสกันไมได
2)  การสมรสจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจของชายและหญิง หากชายหญิงไม

ยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ
3)  การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาจะตองเปนระยะเวลาชั่วชีวิต
4)  การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว คูสมรสจะสมรสใหมไมไดตราบเทาที่ยัง

ไมหยาขาดจากคูสมรสเดิม
2.  เงื่อนไขแหงการสมรส

1) ชายและหญิงจะตองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ มีขอยกเวนวาศาลอาจอนุญาตให
ทําการสมรสกอนไดหากมีเหตุอันควร

2)  ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความ
สามารถ

3)  ชายหรือหญิงมิไดเปนญาติที่สืบสายโลหิตกันโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดีหรือ
เปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา
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4)  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไมได
5)  ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได
6)  ชายหญิงยอมเปนสามีภริยากัน
7) หญิงที่เคยสมรสแลวแตสามีตาย หรือหยาขาดจากสามีเดิมจะสมรสใหมไดตอ

เมื่อเวลาไมนอยกวาสามรอยสิบวันไดลวงพนไปกอน  มีขอยกเวนวาหญิงคลอดบุตรระหวางนั้น
หรือสมรสกับคูสมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทยวาหญิงมิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งศาลใหสมรสได

8) ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตร
บุญธรรมหรือผูปกครองซึ่งมีหลักเกณฑเดียวกันกับการหมั้นของผูเยาว

9)  การสมรสนั้นจะตองมีการจดทะเบียน
การสิ้นสุดแหงการสมรส
เมื่อมีการสมรสถูกตองตามกฎหมายแลว การสมรสนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยเหตุดังตอไป

นี้ (สํานักงานอัยการสูงสุด,2544: 124-127)
-  ความตาย

           -  ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
           -   การหยา

1.   การสิ้นสุดการสมรสโดยการตาย
เมื่อคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดตาย การสมรสนั้นยอมส้ินสุด
2. การสมรสที่ส้ินสุดลง เพราะศาลพิพากษาใหเพิกถอน ไดแก การสมรสในกรณีดังตอ

ไปนี้
1)  การสมรสที่ชายและหญิงอายุไมครบ 17  ปบริบูรณ
2)  การสมรสโดยการสําคัญผิดในตัวคูสมรส

 3)  การสมรสโดยถูกกลฉอฉล
4)  การสมรสโดยถูกขมขู
5)  การสมรสของผูเยาวที่ไมไดรับความยินยอมจากบิดามารดา

3.  การสมรสสิ้นสุดโดยการหยา
การหยาซึ่งจะทําใหการสมรสสิ้นสุดลง ไดแกการหยาในกรณีตอไปนี้

1) การหยาโดยความยินยอม คือกรณีที่ทั้งคูตกลงที่จะหยากันไปเอง กฎหมาย
บังคับวาการหยาโดยความยินยอมจะตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย 2 คน
และถาการหยานั้นมีการจดทะเบียนสมรส การหยาตองไปจดทะเบียนหยาตอหนานายทะเบียน
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โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานใบสําคัญการสมรสไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย
2) การหยาโดยคําพิพากษาของศาล กรณีคูสมรสฝายหนึ่งประสงคจะหยาแตอีก

ฝาย  ไมตองการหยาจึงมีการฟองหยาขึ้น เหตุที่ฟองหยาได
2.1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นเปนภรรยา หรือภริยามีชูอีกฝาย

หนึ่งก็ฟองหยาได
                 2.2) สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไมวาความประพฤติเชนนั้นเปนความผิด

อาญาหรือไม ถาความประพฤติเชนนั้นเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความอับอายขายหนาอยาง
รายแรง      ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติชั่วอยู
ตอไป หรือ ไดรับความเสียหาย เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกัน
ฉันทสามีภริยา    มาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
                    2.3) สามีหรือภรรยาทํารายรางกายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจหมิ่น
ประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝายหนึ่ง แตตองเปนการรายแรงดวย  อีกฝาย
หนึ่งจะฟองหยาได
                             2.4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเกินกวา 1 ป อีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได

2.5) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดจําคุกเกินหนึ่งป
ในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําผิด หรือยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ ในการ
กระทําผิดนั้นดวยและการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึงไดรับความเสียหาย
หรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได

2.6) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมฉันทสามี
ภริยาไดโดยปกติสุขตลอดเกิน 3 ป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งศาลเปนเวลาเกิน 3 ป  อีกฝายหนึ่ง
ฟองหยาได
                             2.7) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่น
ที่อยูเปนเวลาเกิน 3 ป โดยไมทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร  อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
                             2.8) สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสม
ควรหรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยาอยางรายแรง
                             2.9)สามีหรือภริยาเปนบาตลอดมาเกิน 3 ป และความเปนบานั้นยากที่จะหาย
ได และความเปนบานั้นตองถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภรรยาไมไดอีกตอไป
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2.10)สามีหรือภริยาทําผิดทัณฑบนที่ทําไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ
อีกฝายหนึ่งฟองหยาได

2.11) สามีหรือภริยาเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งได
                             2.12) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีไดตลอดกาล คูสมรสอีกฝายหนึ่งฟองหยาได

ขอยกเวนในเหตุฟองหยา
สํานักงานอัยการสูงสุด(2544:126-127)ไดกลาวถึงขอยกเวนในเหตุการฟองหยาไวดังนี้

               1. เหตุฟองหยาในกรณีที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นเปนภริยาหรือภริยามีชู
และเหตุฟองหยาในกรณีที่สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ถาภริยาหรือสามีไดยินยอมหรือรูเห็นเปนใจ
ใหอีกฝายกระทําการดังกลาว ฝายที่ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจนั้นจะถือเอามาเปนเหตุฟองหยาไมได

2. สิทธิฟองหยายอมหมดไปในเมื่อฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทําการใด อันแสดงให
เห็นวาไดใหการกระทําของอีกฝาย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดสิทธิฟองหยานั้นแลว

3.สิทธิในการฟองหยาในกรณีที่สามีหรือภริยามีสภาพแหงกายทําใหอีกฝายหนึ่ง ไม
สามารถรวมเพศไดตลอดกาล ถาเกิดจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ฝายที่กระทําการนั้นจะถือ
เอาเปนเหตุฟองหยาไมได
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………

ความสนใจ การแสดง
ออก

การมี
สวนรวม

การยอมรับ
ความคิดเห็น

ผูอื่น

การตอบ
คําถาม

เลข
ที่ ช่ือ-สกุล

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20คะแนน

      เกณฑการประเมิน                                                ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2
       ปรับปรุง   =  1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  5

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
   คําชี้แจง

1. ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  5
ดังนี้
1.1  คูมือสําหรับครู                      จํานวน    1  ชุด
1.2  คูมือสําหรับนักเรียน จํานวน  40  ชุด
1.3  กระดาษขาว  A 4 จํานวน  40  แผน
1.4  สีเมจิก จํานวน    8  ชุด
1.5  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.6  แบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด

2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  4  อยางรอบคอบ โดยการศึกษาคูมือ

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
         2.2  ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการ เรียนดวยชุดการเรียนรู

2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุด
การเรียนรูที่กําหนดไว

2.4  ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5  หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6  ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจากชุดการเรียนรู
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองปะกอบกิจกรรมการเรียนรูใหม

3.  ขอตกลงในการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  5
3.1 ครูผูสอนควรติดตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อขอความอนุเคราะหใหความรูกับนักเรียน   

อยางนอย จํานวน  2  ทาน
3.2 ครูผูสอนควรแจงวัตถุประสงค ขอบขายเนื้อหา ที่จะใหนักเรียนเรียนรูในครั้งนี้

3.3 จัดเตรียมสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก ใหกับเจาหนาที่ตํารวจตามความเหมาะสม
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด                                                              จํานวน    3   ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
………………………………………………………………………………………………………..
1. สาระสําคัญ

ยาเสพติดเปนสิ่งที่มีภัยรายแรงตอบุคคล  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดมีประสิทธิภาพจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ข้ึน ในฐานะที่นักเรียนเปนพลเมืองของประเทศจึงจําเปนตองมี
ความรู เพื่อปองกัน ระมัดระวังตนเองมิใหกระทําผิด
2. จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกอันตรายของยาเสพติดใหโทษได
2. อธิบายความหมายและลักษณะของยาเสพติดใหโทษได
3. จําแนกประเภทของยาเสพติดใหโทษได
4. อธิบายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได
5. เห็นความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

3.  สาระการเรียนรู
1. อันตรายของยาเสพติดใหโทษ
2. ลักษณะของยาเสพติดใหโทษ
3. ประเภทของยาเสพติดใหโทษ
4. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

4.  กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูนําขาวเกี่ยวกับยาเสพติดมาสนทนาพูดคุยกับนักเรียน  แลวอภิปรายซักถาม

เกี่ยวกับขาวที่นําเสนอและความรูทั่วไปของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

3. ครูชี้แจงวิธีการเรียนรู
        ขั้นเรียนรู

4. ใหนักเรียนแบงกลุมๆละ  5  คน  เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน  รองประธานและ
เลขานุการ แบงหนาที่แลวปฏิบัติตามใบงานที่กําหนดในชุดการเรียนรู
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5. แจกชุดการเรียนรูชุดที่  5  เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวยาเสพติดใหโทษ ใหนักเรียน
 6. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู   ใบงาน
ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหซักถามครู

 7. ครูแนะนําเจาหนาตํารวจที่จะมาใหความรูกับนักเรียน เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ

 8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู  โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน
กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา

ขั้นสรุป
 9. ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรมตามใบงาน

                 10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
            11.นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5.  สื่อ/แหลงการเรียนรู

1. ชุดการเรียนรูที่  5  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
2. ใบงานที่ 1-2
3. คูมือครู
4. คูมือนักเรียน
5. เจาหนาที่ตํารวจ

6.  การวัดและการประเมินผล
 6.1  วิธีการวัด

       1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
  2. ตรวจผลงาน (แผนพับ)

        3. ทดสอบนักเรียน
6.2  เครื่องมือ

  1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
   2. แบบทดสอบ

   3.  แบบประเมินผลงานนักเรียน
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เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ในปจจุบันปญหายาเสพติดนับวาเปนปญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศ โดย

เฉพาะการแพรระบาดเขาสูกลุมเยาวชน  ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาล
จึงมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางเด็ดขาดในปจจุบันเพื่อลดปญหาดังกลาว หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางใหความรวมมือในการแกปญหาดวยการจัดกิจกรรมการณรงคตอตาน
ยาเสพติดในรูปแบบตางๆ การใหความรูก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวยลดปญหายาเสพติด        
เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับยา
เสพติด ซึ่ง สุคน สินธพานนท(2544 : 73-79) ไดอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษ ไวดังนี้

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง  สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวา
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจใน
ลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความ
ตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรม

1.  อันตรายของยาเสพติดใหโทษ
 1.1 ทําลายสุขภาพ  ยาเสพติดสวนใหญจะออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลางทําให

การทํางานของระบบตางๆในรางกายเสื่อมลงทําใหสุขภาพทรุดโทรม รางกายซูบผอม น้ําหนักลด
ออนเพลียไมมีแรงในการทํางาน เกียจครานเฉื่อยชา

1.2  ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท
บกพรอง ทําใหสมองมึนชา มึนงง ขาดความวองไวในการตัดสินใจแกไขสถานการณเฉพาะหนา

1.3   เกิดโรคแทรกซอนไดงาย เพราะมีความตานทานโรคนอย ติดเชื้อไดงาย
        1.4   จิตใจไมปกติ  ผูที่ติดยามักมีอาการอยากยา อารมณไมปกติ บางครั้งเซื่องซึม

บางครั้งคลุมคลั่ง กระวนกระวาย เปนหนทางนําไปสูปญหาอาชญากรรมไดงาย เนื่องจาก
ตองการเงินมาใชในการซื้อยาเสพติด

2.  ลักษณะของยาเสพติดใหโทษ
  2.1  ฝน  เปนยาเสพติดที่แพรหลายกอนยาเสพติดชนิดอื่น ๆ สงัดไดจากยางของ

เปลือกผลดิบ มีลักษณะเปนยางเหนียวสีน้ําตาลไหม เมื่อเคี่ยวสุกจะมีสีดํารสขม
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2.2  มอรฝน  เปนยาเสพติดที่มีฤทธิ์รายแรงกวาฝน 10 เทา  สกัดไดจากฝนมักทํา
เปนผงสีขาวหรือเทา ไมมีกลิ่น รสขม

2.3  เฮโรอีน  เปนยาเสพติดใหโทษรุนแรงที่สุด และเปนพิษเปนภัยแพรหลาย
ระบาดมากที่สุดในปจจุบัน มีฤทธิ์และโทษรุนแงกวาฝนประมาณ  100  เทา

2.4  กัญชา   เปนพืชลมลุก มีสารที่ทําใหเสพติด  คือ  ยางเรซินของดอกกัญชา
และยางที่ออกจากใบของตันกัญชาตัวเมีย กัญชามีฤทธิ์กระตุนทําใหประสาทหลอน

2.5  กระทอม  สารที่ทําใหเสพติดมีอยูในใบของกระทอม มีฤทธิ์ทําใหประสาท
หลอน ประสาทมึนชา

2.6  ยาบา  คือยาเสพติดที่ทําลายสมอง พบวาอาจมีสวนผสมของยาฆาแมลง ยา
ดองศพ ยาฆาหญา  ทําลายประสาท หัวใจ ปอด หลอดลม ตับ ไต  ทําใหผูเสพเสียชีวิตหรอมี
อาการทาจิต-ประสาทอยางรุนแรง

3.  ประเภทของยาเสพติดใหโทษ
         ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522  แบงยาเสพติดใหโทษเปน  5

ประเภท คือ
        1)   ประเภทที่  1  เปนยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง   เชน   เฮโรอีน  ยาบา

(แอมเฟตามีน) ฯ
   2)  ประเภทที่  2  เปนยาเสพติดใหโทษทั่วไป  เชน มอรฟน  ฝนยา โคคาอีน         

โคเคอีน
  3)  ประเภทที่ 3 เปนยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตําหรับยา และมียาเสพติด

ประเภทที่ 2  ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก ยาเม็ด
ตกเบ็ด ซึ่งมีทิงเจอรฝนการะบูนชนิดเขมขนเปนสวนผสม

4)  ประเภทที่  4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภทที่  1  หรือ
ประเภทที่  2  เชน อาเซติคแอนไฮไดรด อาเซติลคลอไรด

5)  ประเภทที่  5  ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภทที่  1 ถึงประเภท 4
เชน กัญชา พืชกระทอม

4. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  แบงออกอยางกวางๆ ไดเปน  5  ฐาน
 1)  ฐานผลิต นําเขา  สงออก  ซึ่งยาเสพติดใหโทษ
 2)  ฐานจําหนาย หรือมีไวในความครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ
 3)  ฐานมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
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 4)  ฐานเสพยาเสพติดใหโทษ
5)  ฐานโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ปญหายาเสพติด

               จากการที่จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ที่มีความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรมในชวง 10 ป ทีผานมา มีสถาน
ประกอบการอยูในพื้นที่มากถึง 5,249 แหง ในจํานวนนี้เปนโรงงานอุตสาหกรรมถึง 3,329 โรง      
จึงทําใหเกิดการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองและชนบทอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเคลื่อน
ยายของประชากรที่มีมาจากใน/นอกประเทศ เขามาทํางานโรงงานเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
พื้นฐานความรูที่อยูในระดับตํ่า จึงทําใหเสี่ยงที่จะถูกชักจูงใจในการเสพยาเสพติดไดงาย โดย
เฉพาะยาบาที่นํามาใชประกอบการทํางาน นอกจากนี้จังหวัดยังมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นสะดวกและเปนเสนทางผานไปสูภาคใตของประเทศ รวมทั้ง
สภาพภูมิประเทศทางทิศใตติดกับทะเลมีชายฝงยาว 41 กิโลเมตร จึง    ทําใหสะดวกตอการขนสง
และการหลบหนี รวมทั้งเปนจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพหลัก  ดานประมงทางทะเลแรงงาน
เหลานี้ จึงมักนิยมใชยาเสพติดกระตุนให สามารถใชแรงงานไดนานกวาปกติ

           จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงทําใหจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด อยูในระดับปานกลาง และแพรระบาดอยูทั่วไป ซึ่งสถานการณดังกลาว
มีแนวโนมจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในเขตเมืองและชนบท ประกอบดวย การดําเนินการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด ที่ผานมายังขาดการบูรณาการ และสนธิกําลัง ระหวางภาครัฐดวย
กัน ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาเสพติด

           ในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จังหวัดสมุทรสาครไดมีคําสั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ 122/2546 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สมุทรสาคร (ศตส.จ.สค.)เปนศูนยกลางการปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
พื้นที่จังหวัด และใหอําเภอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอ เปนศูนยกลาง
การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ ซึ่งดําเนินการในพื้นที่ 3 อําเภอ
7     เทศบาล รวม 288 หมูบานและ 56 ชุมชน โดยใหสวนราชการที่เกี่ยวของ จัดเจาหนาที่มา
ปฏิบัติงานประจําศูนยตลอด 24 ชั่วโมง จังหวัดไดจัดพิธีประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะ
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ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด หนาที่วาการอําเภอ
กระทุมแบน และอําเภอบานแพว โดยมี     ผูเขารวมพิธีทั้งสิ้น 25,326 คน และไดจัดทําแผนยุทธ
การประกาศสงครามตอตานยาเสพติด ในระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546-30 เมษายน 2546
เพื่อเปนแนวทางในการทําสงครามกับยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยมีจุดมุงหมายใน
การปองกันและปราบปราม บําบัดรักษาแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง และตอเนื่องมีเปา
หมายภารกิจที่สําคัญ 4 ประการ

1. ผูคารายสําคัญถูกจับกุมและกดดันใหเขามอบตัว 79 ราย
2. จับกุมและกดดันใหผูเสพรายงานตัว 712 ราย
3. ทําการบําบัดรักษาผูเสพครบ 100%
4. สรางหมูบานและชุมชนเขมแข็ง จํานวน 288 หมูบาน และ 56 ชุมชน

ผลการดําเนินดานปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร
(ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2546)

ผลการปฏิบัติ
ที่ รายการ

เปา
หมาย ถูก

จับกุม
รายงาน
ตัว

เสีย
ชีวิต

หมายเหตุ

1 ผูคารายสําคัญ 79 34 62 3

2 ผูคานอกบัญชีสําคัญ 110 205 289 -
เกินเปา
หมาย

3 ผูเสพ 712 206 2,011 -
เกินเปา
หมาย

4 ผูครอบครอง - 386 - -
5 อื่น ๆ

• เงินสดและทรัพยสิน ที่ยึด
ได รวม มูลคา ประมาณ
17,805,386 บาท

• ยาบาที่ยึดได 106,766.50
เม็ด

ที่มา  :  สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 2545
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แบบประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
ผลงานที่ประเมิน………………………………………….

ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ความคิด
สรางสรรค

วิธีการ
นําเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนําไปใช
ประโยชน

ลํา
ดับ
ที่

ช่ือ-สกุล/กลุม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20

คะแนน

      เกณฑการประเมิน                                              ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2
       ปรับปรุง   =  1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………
กลุม…………………………..

สมาชิก
1…………………………………..2……………………………..3………………………..
4…………………………………..5……………………………..6………………………..

คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
คุณภาพการปฏิบัติขอ

ที่ รายการพฤติกรรม ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช
(2)

ปรับปรุง
(1)

หมายเหตุ

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
7. ผลงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได
10 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เรียบรอย หลังเลิกปฏิบัติ

งาน
รวม

ลงชื่อ……………………………………..ผูประเมิน
                                                                                                 วันที่………….เดือน………….พ.ศ……….เกณฑการตัดสินคุณภาพ

คะแนน 31-40     =  ดีมาก
คะแนน  21-30    =  ดี
คะแนน  11-20    =  พอใช
คะแนน  1-10      =  ปรับปรุง
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คูมือสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  6

เร่ือง  กฎหมายแรงงาน

คําชี้แจง
1. ครูผูสอนเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่  6      ดังนี้

1.1  คูมือสําหรับครู                      จํานวน    1   ชุด
1.2  คูมือสําหรับนักเรียน จํานวน  40  ชุด
1.4  กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด
1.5  แบบทดสอบ จํานวน  40  ชุด

2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน
2.1  ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่  6  อยางละเอียด โดยการศึกษาคูมือ

สําหรับครู   คูมือสําหรับนักเรียน
        2.2   ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการ เรียนดวยชุดการเรียนรู

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการ
เรียนรูที่กําหนดไว

2.4  ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียนดําเนินกิจกรรม
2.5  หลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียนรู

แตละชุด
2.6  ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลจากชุด
        เรียนรู
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม

3. ขอตกลงสําหรับการใชชุดการเรียนรู ชุดที่  6
3.1  ครูผูสอนควรติดตอประสานงานกับผูรูในทองถิ่น (มีความรู ประสบการณ เกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน) ไวลวงหนา เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหความรูกับนักเรียน
3.2  แจงวัตถุประสงคและขอบขายเนื้อหาที่นักเรียนควรจะเรียนรูในครั้งนี้
3.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สถานที่ที่ใชสําหรับการใหความรูกับนักเรียน ( คอมพิวเตอร

เครื่องฉาย จอภาพ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6

เร่ือง  กฎหมายแรงงาน                                                                             จํานวน    3   ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
………………………………………………………………………………………………………..
1. สาระสําคัญ

กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิ หนาที่ของนายจางและลูกจางซึ่งมีตอกัน
โดยไดกําหนดในเรื่อง การใชแรงงานทั่วไป แรงงานหญิง แรงงานเด็ก  คาจางตางๆ การพักงาน
และคาชดเชย ซึ่งในอนาคตนักเรียนจะตองออกไปประกอบอาชีพ จึงควรมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน     เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและไมถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
2. ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของกฎหมายแรงงาน
3. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมายแรงงาน

 3.  สาระการเรียนรู
1. การใชแรงงานทั่วไป
2. การใชแรงงานหญิง
3. การใชแรงงานเด็ก
4. คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด
5. การพักงาน
6. คาชดเชย

4.  กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูนําสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับคําขวัญประจําจังหวัด การประกอบอาชีพ

ในทองถิ่นที่สําคัญ  แลวอภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของนักเรียน
 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

3. ครูชี้แจงวิธีการเรียนรู
ขั้นเรียนรู
4. นักเรียนแบงกลุมกับเพื่อนตามความสมัครใจ  ครูแจกชุดการเรียนรูที่  6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



295

5. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน
ซึ่งหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหซักถามครู

6. นักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง กฎหมายแรงงาน
 7. นักเรียนทํากิจกรรมตามใบงานที่  1

 8. ผูรูในทองถิ่น (หัวหนาฝายบุคคลบริษัทในทองถิ่น)ใหความรูเร่ือง กฎขอบังคับเกี่ยว
กับการทํางานของบริษัท

 9. นักเรียนแตละกลุมสอบถาม สัมภาษณ ขอมูล ที่ตองการทราบ ปญหาที่เกิดจาก
การฏิบัติงานของนายจางกับลูกจาง  ตามที่กลุมสนใจ  โดยครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนแตละกลุม

 10.นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่  2
ขั้นสรุป

 11. ครูสุมผูเรียนแตละคูนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรมตามใบงาน
12. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ืองกฎหมายแรงงาน นักเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียน
5.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
      5.1  สื่อ

 1. ชุดการเรียนรูที่  6  กฎหมายแรงงาน
  2. คูมือครู

3. คูมือนักเรียน
       4. ส่ือการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
       5. ผูรูในทองถิ่น
5.2 แหลงเรียนรู

1. htt://www.labour.go.th/th/lows_2
 2. htt://wwwjobsk.vze.com
6.  การวัดและการประเมินผล
     6.1 วิธีการวัด

      1. สังเกตการพฤติกรรมนักเรียน
      2. ตรวจใบงาน
       3. ทดสอบนักเรียน
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     6.2 เครื่องมือ
      1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
      2. แบบทดสอบ
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ใบความรูสําหรับครู
ชุดการเรียนรูที่  6

เรื่อง  กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานที่สําคัญมีหลายฉบับ   ตัวอยาง เชน
1.  พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537
2.  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
3.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
4.  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ.ศ.2543

 กฎหมายแรงงานที่สําคัญและควรใหนักเรียนเรียนรู คือ กฎหมายคุมครองแรงงาน
ซึ่งเปนกฎหมายพิเศษที่กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางเพิ่มข้ึนไปจากความคุมครองทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจางแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชในปจจุบัน 
คือ  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 บังคับใชเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2541  ซึ่งมี    
รายละเอียดที่ควรทราบดังนี้

การใชแรงงานทั่วไป
1. เวลาในการทํางาน   เวลาทํางานปกติ หมายถึง  เวลาทํางานตามปกติ

ในวันทํางาน โดยไมรวมเวลาทํางานในวันหยุดและไมหมายความรวมถึงการทํางานลวงเวลา
เวลาทํางานปกติกําหนดตามประเภทของงาน นายจางตองประกาศเวลาทํางาน

ปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางได
ไมเกินเวลาทํางานของประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

   1) งานอุตสาหกรรม วันหนึ่งตองไมเกิน 8  ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้น
แลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  48  ชั่วโมง

  2) งานขนสง วันหนึ่งไมเกินวันละ  8  ชั่วโมง
         3) งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง มีเวลาทํางานปกติ

วันหนึ่งตองไมเกิน  7  ชั่วโมง แตรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน  42  ชั่วโมง
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งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับที่  2  (พ.ศ.2541)  ไดแก งานที่ตองทําใตน้ํา ในถ้ํา ใน
อุโมงค หรือในที่อับอากาศ  งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

1)  งานเชื่อมโลหะ
2)  งานขนสงวัตถุอันตราย
3)  งานผลิตสารเคมีอันตราย

      4)  งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งทําใหไกรับความสั่นสะเทือนอัน
อาจเปนอันตราย

5)  งานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
            2.  เวลาพักผอน ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวาง
การทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน 5  ชั่วโมงติดตอกัน
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวา 1 ชั่วโมงได แตเมื่อรวมกัน
แลววันหนึ่งตองไมนอยกวา  1  ชั่วโมง   ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพัก
ระหวางการทํางานเปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
เวลาระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาที่พักรวมกันแลวในวันหนึ่งเกิน     
2 ชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงเปนเวลาทํางานปกติ ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจาก
เวลาทํางานปกติไมนอยกวา 2  ชั่วโมง นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา  20  นาที
กอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา

3. วันหยุด
       วันหยุดประจําสัปดาห ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาห

หนึ่งไมนอยกวา  1  วัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน  6 วัน นายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได

ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 
สโมสร สมาคม สถานพยาบาล สถานบริการการทองเที่ยว งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานขนสง 
และงานที่มีสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียงาน นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหละเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ไดแตตองอยูในระยะเวลา 4  สัปดาห
ติดตอกัน

วันหยุดตามประเพณี ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจาง
ทราบเปนการลวงหนาหนึ่งปไมนอยกวา 30  วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



299

ประกาศกําหนดใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป    
วันหยุด  ทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น  ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณี    
วันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีใน   
วันทํางานถัดไป  กรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด   
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได

วันหยุดพักผอนประจําป  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา  6  วันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาว
ใหลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน  ปตอมานายจางอาจกําหนด
วันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทํางานก็ได

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน    
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได  ลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจาง
อาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสัดสวนก็ได

4. วันลา
1)  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป

นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของ       
ทางราชการ  ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองแพทยได  ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ

วันที่ลูกจางไมสามารถมาทํางานไดเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยที่เกิด
ข้ึนเนื่องจากการทํางานและวันลาเพื่อคลอดบุตร มิใหถือเปนวันลาปวย

2) ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากทําหมันตามระยะ
เวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง

  3)  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับงาน
    4)  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝก

วิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
  5)  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การใชแรงงานหญิง
1.  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือ      
ปลองภูเขาไฟ
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2)  งานตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
3)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
4)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

2. หามมิใหจางลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกาถึง
เวลา  06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

1)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
2)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ

       3)   งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน  15  กิโลกรัม
   4)  งานที่ทําในเรือ

5)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง

เวลา 06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาและมีคําส่ังใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดชั่วโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร 
และใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

3. ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน
4. ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง

วาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิม
เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได ละใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจาง
นั้น

5. หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
การใชแรงงานเด็ก
1.  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา  15  ป เปนลูกจาง

                2.  ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวา 18  ป เปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังนี้
1) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่เด็กเขาทํางาน
2) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ

สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจไดในเวลาทําการ
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3) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน

3. ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวา  1 ชั่วโมงติดตอกัน
หลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน  4  ชั่วโมง  แตใน 4 ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมีเวลา
พักตามที่นายจางกําหนด

4..หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานในระหวางเวลา  
22.00 นาฬิกา ถึง  06.00 นาฬิกา  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมาย  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ปและเปนผูแสดงภาพยนต ละคร
หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาว ทั้งนี้ใหนายจางจัดใหลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร

5.  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานลวงเวลาหรือ
ทํางานในวันหยุด

6.  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ป ทํางานอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้

1)  งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
2)  งานปมโลหะ
3)  งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสีย แสงที่มีระดับ

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4)  งานเกี่ยวกับสารเคมี ที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
5)  งานจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง
6)  งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
7)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8)  งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
9)  งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือในปลองภูเขา
10)  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
11)   งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเร่ือง

ยนตกําลังทํางาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



302

12)   งานที่ตองนั่งบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
13)   งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

7.  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18  ป ทํางานในสถานที่ดังตอไป
นี้

1)  โรงฆาสัตว
2) สถานที่เลนการพนัน
3)   สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง

 4)  สถานที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดย   
มีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัตลูิกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา

5)  สถานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8. หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น หามมิใหนาย

จางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆจากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็ก

จายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆเปนการลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือกอนถึง
งวดการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชน
ตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนด

9.เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กให    
ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปมีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝก
หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐาน       
ที่เกี่ยวของ ถามี และใหนายจางจายคาจาง ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน  30  วัน

คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
               1.  ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจาง
กําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียม
กัน ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง

2.  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันทํางานสําหรับวันหยุดดังตอไปนี้
1)  วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
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2)  วันหยุดตามประเพณี
3)  วันหยุดพักผอนประจําป

3. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวย เทากับอัตราคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน 30 วันในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางในวันนั้นดวย

4. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหาร เทากับอัตรา      
คาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน  60  วัน

5. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับ      
คาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกิน 45  วัน

6. ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหนายจางจาย
คาจาง   ในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจางไดรับในงวดการจาย        
คาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น

7.ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอชัวโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทําหรือไมนอย
กวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจาง   
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

8.  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวาสามเทาของคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงาน

9.  เพื่อประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่นายจางกําหนด
เวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาเปน
วันทํางาน

10. ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวัน
หยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังนี้

1)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่ง     
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอื่น

2)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก 1) ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจาง
และลูกจางตกลงกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



304

3)  คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือนหนึ่ง  
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง

11.ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่ว
คราว โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ 15 
ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดให
ลูกจางทํางานใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่มหยุด
กิจการ

12. หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาใน
วันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ

1) ชําระภาษีไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว
 2)  ชําระคาบํารุง สหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน

3) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ
ออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากลูกจาง

4) เปนเงินประกันหรือเงินชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง

5)  เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การพักงาน
ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจาง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด หามมิให

นายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางสอบดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือ    
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้นายจางจะตองมีคําสั่งพักงาน
เปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน  7 วัน โดยตองแจงใหลูกจางทราบ
กอนการพักงาน

ในระหวางพักงาน ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ทั้งนี้อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ15 ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกส่ัง    
พักงาน
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เมื่อการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ปรากฎวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง  
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป พรอมดวยดอก
เบี้ยรอยละสิบหาตอป

คาชดเชย
1. ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้

1) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120  วัน  แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวาคา
จางอัตราสุดทาย   30  วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  30  วันสุดทายสําหรับลูกจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

2) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90  วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได
รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  3  ป แตไมครบ 6 ปใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย  180  วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  180 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได
รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6  ป แตไมครบ  10 ป ใหจายไมนอยกวา      
คาจางอัตราสุดทาย  240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  240 วันสุดทายสําหรับลูก
จางซึ่งไดรับ คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

5) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา   
สุดทาย  300 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ    
คาจางตาผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

2.  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
1)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
2)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
3)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรุนแรง
4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจาง          
ไมจําเปนตองทําหนังสือตักเตือน โดยหนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ลูกจาง
ไดกระทํา
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5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3  วันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม
โดย  ไมมีเหตุผลอันสมควร

6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ    
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ชุดการเรียนรูที่ ……………………………….เร่ือง…………………………………

ความสนใจ การแสดง
ออก

การมีสวน
รวม

การยอมรับ
ความคิดเห็น

ผูอื่น

การตอบคํา
ถามเลข

ที่
ช่ือ-สกุล

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20

คะแนน

       เกณฑการประเมิน                                                ลงชื่อ……………………ผูประเมิน
       ดีมาก       =  4                                                                                  ………/…………../………
      ดี       =  3
      พอใช       =  2
       ปรับปรุง   =  1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
คะแนน 16-20  =  ดีมาก
คะแนน  11-15 =  ดี
คะแนน  6-10   =  พอใช
คะแนน  1-5    =  ปรับปรุง
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ชุชุดดกกาารรเเรีรียยนนรูรู
เเรื่รื่อองง

กกฎฎหหมมาายยนนาารูรูใในนชีชีวิวิตตปปรระะจําจําวัวันน
โโดดยยใใชชขขออมูมูลลททอองงถิ่ถิ่นน

สําสําหหรัรับบนันักกเเรีรียยนนชั้ชั้นนมัมัธธยยมมศึศึกกษษาาปปที่ที่    33

โโดดยย
นนาางงสสาาววสสมมพิพิศศ    กกออบบจิจิตตติติ

โโรรงงเเรีรียยนนวัวัดดสสาามัมัคคคีคีศศรัรัททธธาารราามม
สสพพทท..สสมุมุททรรสสาาคครร

ทําบัตรประจําตัวประชาชน
กรุณาเตรียมเอกสารใหครบ

ขอบคุณครับ
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คําคํานํานํา

ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับ      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนน  
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดใชทักษะตางๆในการ     
แสวงหาความรู ทั้งนี้ไดนําเนื้อหามาเชื่อมโยงกับขอมูลทองถิ่นซึ่งอยูใกลตัวผูเรียนเพื่อใหเกิด     
การเรียนรูไดงายขึ้น  สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง   ทั้งยังมีความรูความเขาใจ    
ขอมูลทองถิ่นของตนเอง

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงไดจัดทําชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน
โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ซึ่งประกอบดวยชุดการเรียนรูทั้งหมด  
6  เร่ือง คือ

ชุดการเรียนรูที่   1   กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ชุดการเรียนรูที่   2   กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ชุดการเรียนรูที่   3   กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
ชุดการเรียนรูที่   4   กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว
ชุดการเรียนรูที่   5   กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ชุดการเรียนรูที่   6   กฎหมายแรงงาน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหา ส่ือ ตลอดจนขอมูลตางๆที่ผูวิจัยไดรวบรวมไว

ในชุดการเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนตอนักเรียนและครู ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางดี

                                                                                        สมพิศ  กอบ
จิตติ
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        วัตถุประสงค

         ผูวิจัยจัดทําชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใช
ขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้

1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน
      2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
     4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง
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สวนประกอบของชุดการเรียนรู

1. คูมือครู  ประกอบดวย
1.1 คํานํา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 การออกแบบการเรียนรู
1.4   คําชี้แจงประกอบการใชชุดการเรียนรู
1.5   แผนการจัดการเรียนรู
1.6  ใบความรูสําหรับครู
1.7  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1.8  แบบประเมินผลงานนักเรียน

2. คูมือนักเรียน  ประกอบดวย
2.1 คํานํา
2.2  วัตถุประสงค
2.2 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
2.3 บทบาทของนักเรียน
2.4  ใบความรู
2.5  ใบงาน
2.6  เฉลย/แนวการตอบใบงาน
2.7  แบบทดสอบหลังเรียน
2.8  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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                 ชุดการเรียนรูมีทั้งหมด  6  ชุด

ชุดการเรียนรูที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
• เรียนรูโดยการศึกษาจากชุดการเรียนรู

ชุดการเรียนรูที่   2   กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
• เรียนรูโดยการศึกษาจากชุดการเรียนรู

                ชุดการเรียนรูที่   3   กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
• เรียนรูจากผูรูในทองถิ่น
• เรียนรูจากแหลงเรียนรู

คําชี้แจง
สําหรับนักเรียน
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                ชุดการเรียนรูที่   4   กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว
• เรียนรูโดยการศึกษาจากชุดการเรียนรู

   ชุดการเรียนรูที่   5   กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
• เรียนรูโดยการศึกษาจากผูรูในทองถิ่น

ชุดการเรียนรูที่   6   กฎหมายแรงงาน
• เรียนรูโดยการศึกษาจากชุดการเรียนรู
• เรียนรูจากผูรูในทองถิ่น

เพ่ือนๆตั้งใจเรียนนะ
ไมยากเลย
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  1

   เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

สพท.สมุทรสาคร

ทําบัตรประจําตัวประชาชน
กรุณาเตรียมเอกสารใหครบ

                               ขอบคุณครับ
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คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  1

 เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

         วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

           คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. การเรียนดวยชุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัดและ

มีความซื่อสัตยตอตนเอง
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคะแนะนําจาก
      ครูผูสอนไดตลอดเวลา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  1  จบแลวนักเรียน

แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 1  นักเรียนมีเวลา  2  ชั่วโมง
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1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรู
     ทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฎิบัติกิจกรรม  หากเกิด
     ขอสงสัย ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน

    4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
       5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน

            6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

 บทบาทของนักเรียน
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

              ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
    นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน
3. ข้ันสรุป

                                   สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
ทดสอบหลังเรียน

                                       ผาน

ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  1
      เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

         สาระสําคัญ
บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรที่ใชแสดงความเปนคนไทยของผูถือบัตร           

อีกทั้งเปนหลักสําคัญฐานในการแสดงตนสําหรับการติดตอกับทางราชการและหนวยงาน
อ่ืนๆผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณและมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานจะตองดําเนินการ   ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรูความเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
ใหถูกตอง

          จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายหลักเกณฑของบุคคลที่จะตองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได
2. บอกวิธีดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได
3. บอกความผิดและโทษของผูฝาฝนเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนได
4. บอกประโยชนของบัตรประจําตัวประชาชนได

          การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

 2.  ตรวจผลงาน
3. ทดสอบนักเรียน
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 เพื่อนๆทราบไหมครับวากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
บัตรประจําตัวประชาชนมี 2  ฉบับคือ
1. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.2526
2. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2542

ใบความรูสําหรับนักเรียน
ชุดที่  1

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

                 

       

หลักเกณฑของผูที่จะตองมีบัตรประจําตัวประชาชน

           ผูที่จะตองมีบัตรประจําตัว  ประชาชนจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย      
ซึ่ง มี อายุต้ังแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อ

    ในทะเบียนบาน  โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.2526  และพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 เวนแตผูที่ไดรับการยกเวนไมตองมี
บัตรประจําตัวประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งมีบัตร

    ตามกฎหมายอื่นก็ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทน
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                          บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร
                  ประจําตัวประชาชน   เชน ทหารกองประจําการ ขาราชการ
             ตํารวจ  ภิกษุ  สามเณร  นักบวช ผูมีกายพิการเดินไมได
               คนตาบอดสองขาง    จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
                                    ผูอยูในที่คุมขัง

วิธีการขอมีบัตร

 ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนผูขอตองย่ืนคําขอตอ
         พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต

 1) วันที่มีอายุครบสิบหาปบริบูรณ
2)วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมาย

วาดวยสัญชาติ หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
3)วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย

         วาดวยทะเบียนราษฎร
4) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน
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                  บัตรประจําตัวประชาชนมีอายุใชไดหกปนับแตวันที่ออกบัตร                    
เมื่อบัตรหมดอายุ ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมโดยยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

     การเปลี่ยนบัตรใหม ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมแลวแตกรณี
โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต

            1) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
            2)  วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ

3) วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ในทะเบียนบาน  ในกรณีที่ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได

การดําเนินการขอมีบัตรใหม
หรือการขอเปลี่ยนบัตรใหม

มีหลักเกณฑดังนี้

เพื่อนๆเขาใจแลวใชไหมครับ  
เกงจังเลย
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ความผิดและโทษของผูฝาฝน

1. ผูใดไมขอมีบัตรภายในเวลาที่กําหนดไว ตองระวางโทษปรับไมเกิน
    หารอยบาท

2. ผูใดที่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทําลาย เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล        
    ไมยื่นขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรภายในหกสิบวัน ตองระวางโทษปรับไมเกิน
     สองรอยบาท

3. ผูเสียสัญชาติไทยไมสงมอบบัตรคืนแกพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน
     ระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือ
     ทั้งจําทั้งปรับ

4. ผูไมมีสัญชาติไทยผูใดยื่นคําขอมีบัตรโดยแจงขอความ หรือแสดงหลักฐาน
     เปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่วาตนเปนผูมีสัญชาติไทย หรือใชบัตรซึ่งตนหมดสิทธิ
     ใชเมื่อเสียสัญชาติไทยแลวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแต
      สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

5. ผูใดปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
     หนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ

6. ผูใดเอาบัตรของผูอื่นไปหรือยึดบัตรหรือใบรับหรือใบแทนของผูอื่น
      เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
      และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

7. ผูใดไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับบัตรประจําตัว
ประชาชน ของตน เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

      สองรอยบาท

    เพื่อน ๆรูไหมครับวากฎหมาย ระบุ
 ความผิดและโทษ  ไวอยางไร
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                          บัตรประจําตัวประชาชนมีประโยชนดังนี้

                                         -  การใชสิทธิ์เลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. อบต.
                                        -  ขอเปดบัญชี ธนาคาร
                                        -  การทํานิติกรรมตางๆ

                                                    -  การแจงความยังสถานีตํารวจ
                                        -  การขอรับเงินธนาณัติ

- การสมัครเขาทํางาน
                                                                            ฯลฯ

การยื่นคํารองขอมีบัตร
       1. ผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดใหออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ใหย่ืนคําขอ
ณ ที่วาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล
ศาลาวาการเมืองพัทยา  กลาวคือการทําบัตรประจําตัวประชาชน
ดวยระบบคมพิวเตอรสามารถทําไดในทุกแหง
      2. ผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานนอกเขตประกาศใหออกบัตร
ดวยระบบคอมพิวเตอรใหย่ืนคําขอ ณ วาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ
สํานักงานเทศบาล แหงทองที่ซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบาน
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                     อําเภอเมืองสมุทรสาครแบงเขตการปกครองออกเปน  2  สวน
       คือการปกครองสวน ภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น

     การปกครองสวนภูมิภาคแบงเปน 18  ตําบล 115  หมูบาน
      ไดแก ตําบลพันทายนรสิงห  ตําบลโคกขาม ตําบลบางหญาแพรก
       ตําบลบางน้ําจืด ตําบลคอกกระบือ  ตําบลนาดี  ตําบลทาจีน
       ตําบลทาทราย ตําบลบานเกาะ ตําบลชัยมงคล ตําบลนาโคก
       ตําบลกาหลง ตําบลบานบอ  ตําบลบางกระเจา   ตําบลทาฉลอม
       ตําบลโกรกกราก ตําบลบางโทรัด และตําบลมหาชัย

การปกครองสวนทองถิ่น  มีเทศบาล  2  แหง คือ
    เทศบาลนครสมุทรสาคร  ครอบคลุมพื้นที่  3  ตําบล ไดแก
    ตําบลมหาชัย ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก   และเทศบาลบางปลา   
    มีองคการบริหารตําบล  15  แหง
       (ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร :2544)

ผมอยูตําบลทาฉลอม ซึ่งเปน
สุขาภิบาลแหงแรก ของประเทศไทย
ผมจะไปขอมีบัตรที่ไหนดีครับ
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    คนที่อยูในเขตเทศบาล คือ ต.มหาชัย ,ทาฉลอม
และโกรกกราก ตองไปขอมีบัตรที่ ที่สํานักงาน
เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งอยูขางน้ําพุพลาซาจะ
สวนคนที่อยูใน 15 ตําบลนอกเขตเทศบาลก็ไป
ขอมีบัตรที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งจะอยู
ชั้นลางพอเดินขึ้นไปก็จะอยูทางขวามือ

      เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
   ทะเบียนบาน ,  สูติบัตร ,เอกสารการศึกษา
(ป.05 หรือสําเนาทะเบียนนักเรียน)
(ใบแจงความกรณีบัตรหาย ) บัตรเกา
(กรณีเปลี่ยนบัตร)

เขาใจแลวใชไหมครับ
มาดูตัวอยาง บัตรฯแลวก็
ลองทําแบบฝกหัด
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          ถาเพื่อนทํางานเสร็จแลวมีเวลาเหลือ
    อยากทราบประวัติความเปนมาของบัตร
ประจําตัวประชาชน และความหมายของ
เลขประจําตัวประชาชน  13  หลัก

            ขออานไดที่คุณครูนะครับ
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   บัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งแตรุนที่  1-4

ที่มา :htt ://www.dapa.go.th/card.htm
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ใบงานที่  1
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. กฎหมายฉบับใดที่กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน……………………

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. คุณสมบัติของผูที่ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน คือ
1)…………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………

3. อาจารยวรีศรา  สุภารักษ  ขาราชการครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ตองดําเนินการขอมี
บัตรประจําตัวประชาชนหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ฐานนิสา  งามแมน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ซึ่งมีอายุครบ 15  ปบริบูรณ  จะตองขอ
มีบัตรประจําตัวประชาชนภายในกี่วัน และนําเอกสารใดบางไปยื่นตอเจาหนาที่
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

5. นายจักรกฤษ  ธรรมวิถี  ไดไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเล บริเวณริมเขื่อนหนาศาลเจาพอ
หลักเมือง  ไดทํากระเปาสตางคหาย ซึ่งภายในกระเปามีบัตรประจําตัวประชาชนอยูดวย
นายจักรกฤษ  จะตองดําเนินการตามขั้นตอนอยางไร ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

6.  นายกฤษณะ  ตุมเพชร  อยูบานเลขที่  33/12    ถ.ธรรมคุณากร 3  ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ
     สมุทรสาคร จะตองไปยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ใด
     ……………………………………………………………………………………………………
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7.  นางสาวกานดา   วัฒนาสุข  มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่  102  หมูที่  2  ต.พันทายนรสิงห
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร  จะตองไปยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ใด

   ……………………………………………………………………………………………………..
8.  นายอินแปลง  มีไชยา    มีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอประโคนชัย ไดมารับจางเปนลูกเรือประมง

ในจังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อเรือประมงกลับเขาฝงบัตรหมดอายุนายอินแปลงตองยื่นขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ใด  ภายมในเวลากี่วัน

    …………………………………………………………………………………………………
9. เจาหนาที่ตํารวจไดเขาตรวจในบริเวณลงปลาเจติ๋ม เนื่องจากสงสัยวามีแรงงานตางดาวผิด

กฎหมาย  ขณะนั้นนางวราภรณ  เหมรัญ  ซึ่งเปนคนไทยไดไปรับจางแลปลาอยูในลงนั้นดวย
แตไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนไดเนื่องจากไมไดนําติดตัวไป  นางวราภรณ
มีความผิดหรือไม เพราะเหตุใด และมีโทษอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. บัตรประจําตัวประชาชนมีประโยชนอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่  1

1. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ. 2526  และพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

2. ผูมีสัญชาติไทย    มีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อ
      อยูในทะเบียนบาน
3. อาจารยวรีศราไมตองดําเนินการขอมีบัตรก็ไดเพราะเปนขาราชการสามารถใชบัตร

ประจําตัวขาราชการแทนได หรือจะยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชนก็ได
4. ฐานิสาตองขอมีบัตรภายใน  60  วัน นับแตวันที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ

             หลักฐานที่ตองนําไปยื่นขอมีบัตรไดแก  ทะเบียนบาน  สูติบัตร  และเอกสาร
             ทางการศึกษา (ป.05 หรืออ่ืนๆ)

5. กรณีบัตรประจําตัวประชาชนหาย นายจักรกฤษณ  ตองดําเนินการดังนี้
5.1 ไปแจงความที่สถานีตํารวจวาบัตรประจําตัวประชาชนหาย

              5.2 นําไปแจงความและเอกสารสําหรับการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนไปยื่น
     ตอเจาหนาที่เพื่อขอมีบัตรใหม

5.3  ตองดําเนินการภายในหกสิบวัน
6. สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร
7. ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร
8. นายอินทรแปลง สามารถยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ที่วาการอําเภอเมืสมุทรสาคร

ไดเนื่องจากมีการออกบัตรประจําตัวดวยระบบคอมพิวเตอร   และตองยื่นขอมีบัตรภาย
ใน  60  วัน

9. นางวราภรณ เหมรัญ มีความผิดเนื่องจากไมสามารถแสดงบัตรเมื่อพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ นางวราภรณตองระวางโทษปรับไมเกิน สองรอยบาท

10. ใชสิทธิ์เลือกตั้ง   สมัครงาน  เปดบัญชีธนาคาร  ขอรับเงินธนาณัติ

สูตาย! สบายมาก
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ใบงานที่  2 (งานกลุม)
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

คําชี้แจง
1. ใหสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายความรูที่ไดรับจากการศึกษาชุดการเรียนรูชุดที่  1
2. ใหสมาชิกรวบรวมความรูที่เกิดจากการเรียนรูเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจํา
ตัวประชาชนมาแสดงในรูปแผนผังความคิด ลงในกระดาษเทา-ขาวที่คุณครู
แจกให  โดยสรางสรรคใหมีความสวยงาม นาสนใจ และมีขอมูลคอบคลุมเนื้อหา
สาระการเรียนรู

3. สงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการเรียนรูหนาชั้นเรียน

รวมมือ รวมใจ รักและ
สามัคคี  ส่ิงดีๆหนูทําไดครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง 1. ขอสอบชุดนี้มี   จํานวน  10  ขอ
              2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย  × ลงใน

กระดาษคําตอบ
1. ผูที่จะตองมีบัตรประจําตัวประชาชนคือบุคคลที่มีอายุตั้งแตเทาใด

ก.  13  ปบริบูรณ      ข . 14  ปบริบูรณ
ค.  15  ปบริบูรณ ง.  17  ปบริบูรณ

2. ขอใดไมใชหลักเกณฑในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ก.  มีสัญชาติไทย ข.  มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ค.  มีอาชีพมั่นคง ง.  มีอายุสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบป

3. จันทรกร  อยูบานเลขที่  44/23  หมูที่  3  ต.บางหญาแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร
และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน จันทรกรตองไปขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ใด
ก.  อบต.บางหญาแพรก ข.  สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร
ค.  ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร                ค.  ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

4. นุชนารถ  โดดสังข  มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองยื่นขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  ภายในกี่วัน
      ก.    45    วัน ข.  50  วัน
      ค.     60  วัน ง.  90  วัน
5.  สมชาย  นิลเภตรา เปลี่ยนชื่อเปน  อนุศิษฐ  นิลเภตรา  ตองไปยื่นคําขอมีบัตรใหมภายในเวลา

กี่วัน
ก.  30  วัน ข.  60  วัน
ค.  70  วัน ง.  90  วัน

6.  บุคคลซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่ ตําบลมหาชัย  ตําบลทาฉลอมและตําบลโกรกกราก
ตองไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ใด
ก.  อบต.ที่ตนเองมีชื่ออยู ข.  สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร
ค.  ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร               ค.  ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
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7.  ขอมูลใดไมปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนที่ทําดวยระบบคอมพิวเตอร
     ก.  ชื่อ  นามสกุล ข.  ที่อยู  ศาสนา
     ค.  อาชีพ   อายุ ง.  หมูโลหิต  วัน เดือน ปเกิด

 8.  บัตรประจําตัวประชาชนมีอายุใชไดกี่ป
     ก.   4  ป ข.  5  ป
     ค.   6  ป ง.   7  ป
9.  ถานักเรียนไมไปดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย บัตรหมดอายุ
     บัตรถูกทําลาย ตองมีโทษอยางไร
     ก.  ปรับไมเกิน  100  บาท ข.  ปรับไมเกิน  200  บาท
     ค.  ปรับไมเกิน  300  บาท ง.  ปรับไมเกิน  500  บาท
10.ในกรณีใดที่ไมมีความจําเปนตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน
     ก.  สมัครเขาทํางาน ข.  ขอเปดบัญชีธนาคาร
     ค.  สงธนาณัติ ง.  ทําหนาที่เลือกตั้ง ส.ส.

********************
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  1

เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

ขอ คําตอบ
1. ค
2. ค
3. ค
4. ค
5. ข
6. ข
7. ค
8. ค
9. ง
10. ค

เกงจังนะครับ
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คําชี้แจง   1.  ใหนักเรียนไปสัมภาษณบุคคลในทองถิ่นที่มีประสบการณในการขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน และบันทึกขอมูลลงในแบบที่กําหนดให

1. ชื่อ-สกุลผูที่สัมภาษณ…………………………………………………………………………………
2. วันที่สัมภาษณ…………………………………………………………………………………………
3. สถานที่ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………….
4. เอกสารหลักฐานตองที่นําไปแสดง
      …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

5. ข้ันตอนการดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. ขอมูลรายละเอียดในบัตรประจําตัวประชาชนของผูสัมภาษณ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. ปญหา/คําแนะนําของผูสัมภาษณเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

หลวงพี่ไมมี
บัตรนะโยม

กิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียนรู
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  2

  เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

สพท.สมุทรสาคร

ฝายทะเบียน
แจงเกิด   แจงตาย

ยายที่อยู
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คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  2

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

       วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

          คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. การเรียนดวยชุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัด

และมีความซื่อสัตยตอตนเอง
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคําแนะนํา

จากครูผูสอนไดตลอดเวลา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  2  จบแลวนักเรียน

แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 2  นักเรียนมีเวลา  2  ชั่วโมง
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บทบาทของนักเรียน

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรู

ทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฏิบัติกิจกรรม  หากเกิด

ขอสงสัย ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

       สามัคคี
คือ พลังที่ยิ่งใหญ
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน

3. ข้ันสรุป
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
                       ทดสอบหลังเรียน

                                       ผาน

ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  2
    เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

       สาระสําคัญ
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เปนกฎหมายที่กําหนดระเบียบปฏิบัติใน

การแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยู การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบาน ซึ่งนับวาเปน
กฎหมายที่มีความสําคัญตอตนเองและสังคมเปนอยางมาก  บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรู
 ความเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหถูกตอง

       จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได
2 อธิบายระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยูและการแกทะเบียน

ราษฎรได
3.  ตระหนักถึงความสําคัญของปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

       การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
2.  ตรวจผลงาน
3.  ทดสอบนักเรียน
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ใบความรูสําหรับนักเรียน
ชุดเรียนรูที่  2

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

 ใครรูบางครับ!วากฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรเกี่ยวของกับเรื่องใด ?

เราจะบอกให กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรเปนกฎหมายที่ กําหนดระเบียบปฏิบัติ
การแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู
การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบานไงละ

ผมสงสัยจัง ! เวลามีคนเกิดตองทํา
อยางไรบางเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

       อยากรู
ไปหาครูกันดีกวา
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          ครูจะอธิบายใหเด็ก ๆฟงนะวาตองทําอยางไร
คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดาแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนเกิดในบานภายในสิบหาวัน
นับแตวันเกิด
คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดนอกบานหรือแหงทองที่ที่จะพึง
แจงไดภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปน
ไมอาจแจงไดตามกําหนดใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน
สามสิบหาวันนับตั้งแตวันเกิด
ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซ่ึงถูกทอดทิ้งให
นําเด็กนั้นไปสงและแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว

สถานที่แจงเกิด
ในเขตเทศบาลใหแจงเกิดที่สํานักทะเบียน
ทองถิ่นซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาล
นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักงานทะเบียน
ตําบล ซ่ึงไดแก บานของกํานัน ผูใหญบาน
(บางหมูบาน) หรือขาราชการอื่นที่ผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งใหเปนายทะเบียนตําบล
(บางแหง)
 ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักงาน
ทะเบียนทองถิ่น  ซ่ึงตั้งอยู ณ สํานักงานเขต
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เอกสารที่ใชในการแจงเกิด
1.    สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง
3. หนังสือรับรองการเกิดจาก
     โรงพยาบาล(ถามี)

ครูครับเมื่อวานที่หมูบานเรามีคนตาย ช่ือพี่บอย
บานอยูขางลงปลาเจบุม  พี่เขาขับรถจักรยานยนต
ชนเสาไฟฟาตรงโคงโกรกกรากตาย  นาสงสารจัง
เลยครับ   ผมอยากรูวาถามีคนตายเราตอง
ทําอยางไรบาง

สมจุก  เวลามีคนตายเราตองไปแจงตายภายใน
24 ช่ัวโมงนับแตเวลาตายหรือพบศพนะครับ  ซ่ึงตาม
พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ระบุวา
คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจง กรณีไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง คนตาย
นอกบาน  ใหผูไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจง
ตอนายทะเบียน   แหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพ
กรณีเชนนี้อาจแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ก็ไดนะแตถาทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวก ก็ใหแจง
ไดภายในเวลา 7 วัน เขาใจหรือยัง สมจุก
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ครูครับแลวเราจะไปแจง
ที่ไหนครับ

สถานที่แจงการตายเชน
เดียวกับการแจงเกิดนะละ

อยางพี่บอยเขาไปตายที่โรงพยาบาล
สมุทรสาครพอเขาตองไปแจงที่ไหนครับ

ไปแจงที่สํานักงานเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาครโดยนําหนังสือรับรองการ
ตายของแพทยผูรักษาไปแสดงดวย
เมื่อแจงตายนายทะเบียนจะมอบ
ใบมรณบัตรใหเราเปนหลักฐาน

คุณครูครับแลวการยายที่อยูเราตองปฏิบัติ
อยางไรบางครับ  แมผมยายมาจากเพชรบุรี
มาอยูที่โกรกกรากในตั้งหลายป แตช่ือเรายัง
อยูในทะเบียนบานที่เพชรบุรี แมบอกวาเวลา
จะทําอะไรก็ยุงยาก ไมสะดวกเลย แมบอกวา
ถาโรงงานหยุดจะไปแจงยายเสียทีครับ
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เมื่อมีการยายที่อยูจะตองมีการแจงยาย
ที่อยูออกจากทะเบียนบานเดิมแลวแจงยาย
เขาทะเบียนบานซึ่งผูนั้นยายไปอยูภายใน
15  วันนับแตวันยายเขาหรือ   ยายออกถา
ไมปฏิบัติตาม มีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

เปนหนาที่ของใครที่จะไปแจง
ครับคุณครู

เจาบาน  หรือผูยายที่อยูจะเปนผูแจงก็ได
แตตองมีหนังสือยินยอมจากเจาบานและ
นําทะเบียนบานที่เขาไปอยูใหมไปแสดง
ตอนายทะเบียน

คุณครูครับเราตองไปแจงที่ไหนครับ
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การยายเขาหรือยายออกใหไปแจงยายนาย
ทะเบียนแหงทองที่ที่เรามีช่ืออยูนั่นแหละ  เชน
มีช่ืออยูในทะเบียนบานอําเภอเมืองฯ ก็ไปแจงที่
สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองฯ แตปจจุบัน
เทคโนโลยี  มีความเจริญกาวหนาเราสามารถแจง
ยายอัตโนมัติไดแลว

แจงยายอัตโนมัติเปนยังไงครับ

ก็แจงยายเขาและขอยายออกตอนายทะเบียน
แหงทองที่ที่ไปอยูใหม โดยไมตองเดินทางกลับ
ไปขอแจงยายออก ณ สํานักทะเบียนเดิมที่มีช่ือ
อยูในทะเบียน  สํานักงานทะเบียนที่มีระบบ
ON-LINE สามารถดําเนินการเสร็จภายใน
15 นาที โดยผูยายตองเสียคาบริการ 10  บาท
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         คุณครูครับกฎหมาย
     เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
     มีประโยชนอยางไรบางครับ

การที่เรามีทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
ทะเบียนบาน   ทําใหรูขอมูลตางๆของประชากรใน
ประเทศ  เชน ประชากรมีจํานวนกี่คน เพศชายกี่คน
หญิงกี่คน  แตละจังหวัด อําเภอ หมูบาน มีประชา
กรเทาไร บานหนึ่งมีกี่คน เปนเพศอะไรบาง มีการ
โยกยายเขา-ออกในทองถิ่นอยางไร  จํานวนเพิ่ม
หรือลด   ซ่ึงขอมูลที่กลาวมาจะเปนประโยชนตอ
ฝายปกครองและฝายบริหารบานเมือง เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศ  เชน    ดานการ
คมนาคม  ดานสาธารณสุข   ดานการศึกษา

 แลวคุณครูทราบไหมครับวาอําเภอ
เมืองฯของเรา มีจํานวนประชากรเทาไร
ชายกี่คน  หญิงกี่คน
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อําเภอเมืองของเรามีประชากร   220,840 คน
แยกเปนชาย  107,575  คน หญิง  113,265  คน
จํานวนบานเรือน 69,378  ครัวเรือน
เฉลี่ยแลวมีความหนาแนน 448.82คน/ตารางกิโลเมตร

ถาใครอยากทราบรายละเอียดเรื่องอะไรเกี่ยวกับ
อําเภอของเราก็เขาไปที่ เว็บไซตของกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย มีเว็บไซต  ใหคนหาขอมูลจํานวน
ประชากร จํานวนบาน ของจังหวัดตางๆ หรือยอยเปน
อําเภอ และตําบลไดดวยนะ รวมทั้งวิธีการติดตองาน
ที่อําเภอ เชน การแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยู มีทั้ง
หลักเกณฑ ขั้นตอน เอกสารที่ใชในการดําเนินการ
ละเอียดเลยครับ รายละเอียดของกฎหมายตางๆนอก
จากนี้ยังแนะนําใหเรารูจักอําเภอตางๆที่เราตองการ
ทราบราละเอียดอําเภอทั่วประเทศ  876 อําเภอดวยนะ
ถาอยากรู      ลองเปดดูนะที่   http://www.dopa..go.th/

โฮโฮ! ดีจังเลยนะคะ คราวหนาถาคุณครู
ใหทํารายงานหนูจะไดเขาไปหาขอมูล
บาง
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ผมไมทราบวา ที่วาการอําเภอตั้งอยูที่ไหนเพราะผมเปน
คนตางจังหวัดยายมาจาก จ.อํานาจเจริญ พอกับแมมา
ทํางานที่นี่ชวยแนะนําใหผมหนอยครับวาอยูที่ไหน
นายอําเภอชื่ออะไรครับ  แลวถาผมไปติดตอราชการ
ที่อําเภอเสร็จ ผมจะไปเที่ยวที่ไหนไดบางครับที่ใกลๆ

ไดซิหาไมยากเลยอยูติดกับศาลากลางจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคฯ  ตั้งอยูริมถนนเศรษฐกิจ 1
จากหางน้ําพุเดินตรงไปทางทิศตะวันตก นิดเดียว
ถาเราจะติดตอเรื่อง  แจงเกิด แจงตาย ยายที่อยู
เราก็ไปที่ฝายทะเบียนอยูช้ันลาง ดานขวามือของ
อาคาร มี นางอมรทิพย  ศรีกลั่น เปนปลัดอําเภอ
ฝายทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

นายอําเภอของเราคือ นายวัชรินทร  ทองสกุล
สวนสถานที่ทองเที่ยวบริเวณตัวเมืองที่ใกลก็ ถาเราเดิน
ออกหนาอําเภอแลวเลี้ยวขวาแลวดินไปเรื่อยๆ ผาน
หนาศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ตรงไปบริเวณทา
เรือขามไปฝงทาฉลอมสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศ
ใกลกับทาเรือก็มี ศาลเจาพอหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่
เคารพของชาวสมุทรสาครและชาวประมง เวลาที่ออก
เรือก็จะมาสักการะบูชา เซนไหว ง นอกจากนี้ยังมีปอม
วิเชียรโชฎกที่สรางสมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อปองกันขาศึก
ทางทะเล มีปนใหญดวยนะ
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ผมมีตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรมาใหเพื่อน ๆ ศึกษาและดู
เปนตัวอยางดวยนะครับ

เมื่อเพื่อน ๆศึกษาตัวอยางเรียบรอยแลว
ทดสอบความเขาใจของตัวเองโดย
ทําใบงานที่  1   นะครับ

เพื่อน ๆ ลองเปดอินเทอรเน็ตดูซิครับ
มีความรูมากมายใหเพื่อนศึกษาหาความรู
ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
http://www.dopa.go.th
http://www.samutsakhon.go.th
http://www.amphoe.com/main.php
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ตัวอยางทะเบียนบาน
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ตัวอยางใบสูติบัตร
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ตัวอยางใบมรณบัตร
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ใบงานที่  1
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่เปนคําตอบ
ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาไมถูกตอง ใหระบุเหตุผล/คําตอบที่ถูกตอง
ขอ ขอความ ถูกตอง ไมถูกตอง เหตุผล
1. เมื่อมีคนเกิดในบานตองแจงเกิดภายใน  15  วัน

นับแตวันเกิด
2. ประนอมคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบัติซึ่งเปนบิดาตองไปแจงเกิดที่สํานักงานเทศบาลนคร
สมุทรสาคร

3. ลุงแมนพบเด็กทารกแรกเกิดถูกทิ้งไวที่บริเวณ
สวนธารณหนาศาลหลักเมือง จึงนําเด็กไปสงและแจง
ตอตํารวจที่ปอมตํารวจทันที

4. เอกสารสําคัญที่นายทะเบียนทองที่ออกใหเมื่อไป
แจงเกิด  คือ สูติบัตร

5. เมื่อมีคนตายในบานเจาบานตองแจงตายภายใน
10  วัน นับแตวันตาย

6. เกรียงไกรขับรถจักรยานยนตชนเสาไฟฟา อาการสาหัส
มีพลเมืองดีนําสงโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพทยไดชวยรักษา
แตเขาเสียชีวิตในเวลาตอมาบิดาจึงไปแจงตาย
 ที่สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองสมุทรสาคร

7. เมื่อมีบุคคลในบานยายออกหรือยายเขาเจาบานตอง
แจงยายภายใน  15  วันนับแตวันยายออกหรือยายเขา

8. การแจงยายตองแจง ณ สํานักงานทะเบียนที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานเทานั้น

9. กรณีที่มีบุคคลยายเขาหรือออกในบาน หากเจาบาน ไมแจง
ยายภายในกําหนดเวลามีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

10. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร มีประโยชนทําใหทราบ
ขอมูลตางๆของประชากรในประเทศ และใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศดานตางๆ
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                                               เฉลยใบงานที่  1

ขอ ขอความ ถูก
ตอง

ไม
ถูกตอง

เหตุผล

1. เมื่อมีคนเกิดในบานตองแจงเกิดภายใน  15  วัน
นับ แตวันเกิด

2. ประนอมคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมุทรสาครสมบัติ
ซึ่งเปนบิดาตองไปแจงเกิดที่สํานักงานเทศบาลนคร
สมุทรสาคร

3. ลุงแมนพบเด็กทารกแรกเกิดถูกทิ้งไวที่บริเวณ
สวนธารณะหนาศาลหลักเมือง จึงนําเด็กไปสงและ
แจงตอตํารวจที่ปอมตํารวจทันที

4. เอกสารสําคัญที่ทางราชการออกใหเมื่อไปแจงเกิด
คือ สูติบัตร

5. เมื่อมีคนตายในบานเจาบานตองแจงตายภายใน
10  วัน นับแตวันตาย

ตองแจงภายใน
24 ชม.นับแต
เวลาตาย

6. เกรียงไกรขับรถจักรยานยนตชนเสาไฟฟา อาการสาหัส
มีพลเมืองดีนําสงโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพทยไดชวย
รักษา แตเขาเสียชีวิตในเวลาตอมา    บิดาจึงไปแจงตาย
ที่ สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ตองไปแจงที่
สํานักงานเทศบาล
นครสมุทรสาครเพราะ
โรงพยาบาลอยูใน
เขตเทศบาล

7. เมื่อมีบุคคลในบานยายออกหรือยายเขาเจาบานตอง
แจงยายภายใน  15  วันนับแตวันยายออกหรือยายเขา

8. การแจงยายตองแจง ณ สํานักงานทะเบียนที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานเทานั้น

สามารถแจงยาย
ปลายทางหรือแจง
ยายอัตโนมัติได

9. กรณีที่มีบุคคลยายเขาหรือออกในบาน หากเจาบาน
ไมแจงยายภายในกําหนดเวลามีโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท

10. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร มีประโยชนทําให
ทราบขอมูลตางๆของประชากรในประเทศ และใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศดานตางๆ
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แบบทดสอบหลังเรียน
คําชี้แจง1.ขอสอบชุดนี้ มีจํานวน  10  ขอ
             2.ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ×ลงใน
                ชอง          ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให

1.  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับเร่ืองใด
ก. ทะเบียนบาน                                         ข.  ทะเบียนคน

      ค.  ทะเบียนคนเกิด คนตาย                           ง.  ทะเบียนคนเกิด คนตายและทะเบียนบาน
2. เมื่อมีคนเกิดตองแจงเกิดภายในเวลาเทาไร

ก. 2  วันนับแตเวลาเกิด                              ข.  7  วันนับแตเวลาเกิด
      ค. 15  วันนับแตเวลาเกิด                              ง. 24  ชั่วโมงนับแตเวลาเกิด
3. เมื่อมีคนเกิดกฎหมายระบุใหบุคคลใดมีหนาที่ในการแจงเกิด

ก. เจาบาน                                                ข. บิดามารดา
      ค.   บุคคลในครอบครัว                                 ง. ขอ ก และ ข ถูก
4. ศศิธรคลอดบุตรที่โรงพยาบาลมหาชัย  ถนอมซึ่งเปนบิดาตองไปแจงเกิดที่ใด จึงจะถูกตอง

ก. สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร
ข. สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ค. องคการบริหารสวนตําบลที่ตนอยู
ง. แจงไดทุกที่ที่กลาวมา

5. เมื่อมีคนตายตองแจงตายภายในเวลาเทาไร
ก. 10   ชั่วโมงนับแตเวลาตาย                      ข. 15  ชั่วโมงนับแตเวลาตาย

      ค.   20   ชั่วโมงนับแตเวลาตาย                       ง.  24  ชั่วโมงนับแตเวลาตาย
6. การแจงยายเขาหรือยายออกจากบานใดใหแจงยายภายในเวลาเทาใด

ก. 7   วัน                                                    ข.  10  วัน
      ค.  15  วัน                                                     ง.  20  วัน
7. บุคคลใดมีหนาที่ในการแจงยายเขา-ออก

ก. บิดามารดา                                             ข.  เจาบาน
      ค.   ผูยายเขา-ออก                                         ง.  ผูที่มีชื่อออยูในทะเบียนบานทุกคน
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8. หลักฐานการแจงเกิดที่ราชการการออกให คือ อะไร
ก. สูติบัตร                                                  ข.  มรณบัตร
ค.   สูจิบัตร                                                  ง.   ระเบียนคน

9. มรณบัตรเปนเอกสารทางราชการที่แสดงเกี่ยวกับเร่ืองใด
ก. ประกาศการตายของบุคล                        ข.  ใบรับแจงการตายของบุคคล

      ค.   ใบรับรองการตายของบุคคล                     ง.  หลักฐานการตายของบุคคล

10. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมีประโยชนอยางไร
ก. นําขอมูลมาวางแผนพัฒนาประเทศ          ข .   ทําใหรูขอมูลจํานวนประชากร
ค .  ทําใหรูอัตราการเพิ่ม-ลดของประกร           ง.    ถูกทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  2

เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

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

เกงจังเลยนะครับ
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กิจกรรมเพิ่มเติมหลังเรียนรู
ชุดการเรียนรูที่  2

     คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําความรูจากชุดการเรียนรูที่  2  เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ไปจัดทําหนังสือเลมเล็ก  โดยใหครอบคลุมเนื้อหา นาสนใจ   สีสันสวยงาม และ

                 ใชขอมูลทองถิ่นประกอบในการจัดทํา

ขั้นตอนการทําหนังสือเลมเล็ก

                        1.    นํากระดาษ  A 4  มาพับตามขั้นตอนตอไปนี้

2.  พับกระดาษเปน  4  สวนดังรูป

                        3.  นํามีดมากรีดตามรอย (เสนหนา)

ทําสุดฝมือเลย
นะครับเพื่อน  ๆ
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  3

เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
 สพท.สมุทรสาคร
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คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  3

เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวการจราจรทางบก

        วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

        คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. การเรียนดวยชถุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัด
      และมีความซื่อสัตยตอตนเอง
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคะแนะนําจากครู
      ไดตลอดเวลา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  3  จบแลวนักเรียน
      แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 2  นักเรียนมีเวลา  5  ชั่วโมง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



361

บทบาทของนักเรียน

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรู

ทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางานกลุม แบงหนาที่และรวมกันปฎิบัติกิจกรรม

หากเกิดขอสงสัย ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1  แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน

3. ข้ันสรุป
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
                       ทดสอบหลังเรียน

                                        ผาน

                                              ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  3
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

       สาระสําคัญ
        กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก เปนกฎหมายที่ควบคุมการใชเสนทางของ
ผูขับข่ี คนเดินเทา คนจูงหรือไลตอนสัตว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและ

     ทรัพยสินของบุคคลและเปนประโยชนตอสวนรวม บุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรู
     ความเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหถูกตอง

       จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรไดถูกตอง
2. ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรไดถูกตอง
 3. วิเคราะหผลดี ผลเสียของการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

จราจรทางบก
4. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

    การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

 2.  ตรวจผลงาน
3. ทดสอบนักเรียน
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ใบงานที่  1
เรื่อง   กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

คําชี้แจง
1. ใหนักเรียนฟงตํารวจจราจรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก  เมื่อนักเรียนมี

ขอสงสัยหรือตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกใหนักเรียนสอบถาม
2. ใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดเรียนรูจากตํารวจจราจร ลงในแบบบันทึก

     ชื่อ-สกุล ตํารวจจราจรผูใหความรู
    …………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………

       กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจรทางบก ไดแก………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………

       สัญญาณจราจร หมายถึง………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………
      เครื่องหมายจราจร หมายถึง……………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………….
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                                            สาระความรูที่นาสนใจ

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

ลงชื่อ………………………………………ผูบันทึก
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ใบงานที่  2
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

    กิจกรรมที่  1   ใหสมาชิกกลุมรวมกันวางแผนศึกษา/สํารวจขอมูลเครื่องหมายและสัญญาณ
จราจร บริเวณรอบตัวเมืองสมุทรสาคร แลวบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูล ภายใน 30 นาที

ลําดับที่ เครื่องหมาย/สัญญาณจราจร สถานที่พบ ความหมาย
1.

2.

3.

รายชื่อสมาชิกกลุม………………………
1……………………………………………………
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4…………………………………………………….

    5…………………………………………………….
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ลําดับที่ เครื่องหมาย/สัญญาณจราจร สถานที่พบ ความหมาย

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

เยี่ยมมากเลยนะ
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กิจกรรมที่  2  ใหสมาชิกรวมกันสังเกตพฤติกรรมของผูขับข่ีรถจํานวน  5  ราย บริเวณรอบตัว
เมืองจังหวัดสมุทรสาครวาปฏิบัติถูกตองตามกฎจราจรหรือไมและวิเคราะหผลดีผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกลาว  แลวนทึกลงในแบบ นักเรียนมีเวลา  15  นาที

ลําดับที่ พฤติกรรมที่พบ
ปฏิบัติ

ถูกตองตาม
กฎจราจร

ปฏิบัติ
ไมถูกตอง
ตามกฎ
จราจร

ผลดี/ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรมที่  3  ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูทั้งหมดนําเสนอ โดยจัดทําปายนิเทศ
ใหสวยงาม  สรางสรรคและนาสนใจ

ชวยผมหนอยครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง  1.ขอสอบชุดนี้ มีจํานวน  20  ขอ
              2.ขอ 1-10 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย 
                 ลงในชอง       ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให
              3.ขอ 11-20 ใหนักเรียนเขียนความหมายของเครื่องหมายจราจรที่กําหนดให ลงใน

กระดาษคําตอบ
1. บุรินทรขับรถมาบริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พบตํารวจจราจรกําลังปฏิบัติ  หนา

ที่อยูตรงทางขามและใหเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดกัน บุรินทรตองปฏิบัติอยางไร
ก.  หยุดรถ ข.  ขับรถผานไปได
ค.  เตรียมหยุดรถ ง.   ใหเพิ่มความระมัดระวัง

2. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับข่ีซึ่งขับรถมาทาง
ดานไหนของพนักงานตองหยุดรถ
ก.  ดานหลัง ข.  ดานหนา
ค.  ดานซาย ง.  ดานหนาและดานหลัง

3. ไกรสิทธิ์ขับรถจักรยานยนตตรงมาถึงสี่แยกหนาโรงพยาบาลสมุทรสาคร ขณะนั้นเปน
สัญญาณจราจรไฟสีแดง ไกรสิทธิ์ตองปฏิบัติอยางไรจึงถูกตองตามกฎจราจร
ก. หยุดรถ ข.  ขับตอไป
ค.  เตรียมหยุดรถ ง.  ขับไปดวยความเร็ว

4. อรวรรณตองการรอขึ้นรถโดยสารเพื่อจะไปชมโบราณสถานที่วัดใหญจอมปราสาท
อรวรรณ ควรจะไปรอรถที่บริเวณใดจึงจะถูกตอง
ก. ถนนหนาศาลากลางจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายแดงสลับขาว
ข. ถนนหนาที่วาการอําเภอฯซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายเหลืองสลับขาว
ค. ถนนหนาศาลจังหวัดซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายดําสลับขาว
ง. ถนนหนาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครซึ่งบริเวณขอบทางมีเครื่องหมายแดงสลับขาว

5. หามมิใหคนเดินเทาขามถนนนอกทางขามภายในระยะกี่เมตรนับจากทางขาม
ก.    50  เมตร ข.  100 เมตร
ค.  150  เมตร ง.   200 เมตร
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6. ผูที่จะขอมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตตองมีอายุเทาใด
ก.  ไมจํากัดอายุ ข. 15  ป
ค.  17  ป ง.    18  ป

7. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หามผูขับข่ีรถมีปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวาเทาใด
ก.  30  มิลลิกรัมเปอรเซนต ข. 50  มิลลิกรัมเปอรเซนต

      ค. 60  มิลลิกรัมเปอรเซนต ง. 100  มิลลิกรัมเปอรเซนต
8. ผูขับข่ีรถ ไมรัดเข็มขัดนิรภัยหรือรัดไมถูกวิธีในขณะขับข่ีมีโทษอยางไร

ก.  ปรับไมเกิน  300  บาท ข.  ปรับไมเกิน  500  บาท
ค.  ปรับไมเกิน  1,000  บาท ง.  ปรับต้ังแต 500 ถึง  1,000 บาท

9. ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและคนโดยสารรถตองสวมหมวกนิรภัยโดยตองรัดคางใหแนน
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มีโทษอยางนอยเทาใด
ก.  ปรับไมเกิน  200  บาท ข. ปรับไมเกิน  300  บาท
ค. ปรับไมเกิน  400  บาท ง. ปรับไมเกิน  500  บาท

10. ผูขับข่ีรถยนตควรปฏิบัติอยางไรเพื่อปองกันอุบัติเหตุจราจร
ก. ใหสัญญาณเมื่อจอด ชะลอหรือเลี้ยว
ข. ไมฝาฝนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร
ค. ไมขับรถดวยความเร็วสูงเกินที่กฎหมายกําหนด
ง. ถูกทุกขอ

                                                 

มีอีกนะจะ
      หนาตอไป อยาลืม
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      ขอ  11-  20  ใหนักเรียนบอกความหมายของเครื่องหมายจราจรที่กําหนดให

11…………………… 12………………….… 13………………….. 14……………………

15……………….. 16…………………. 17……………….. 18………………...

19………………… 20………………...
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  3

เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ
1. ข 11. หามแซง
2. ก 12. หามหยุดรถ
3. ก 13. หามเขา
4. ข 14. วงเวียน
5. ข 15. ใหรถสวนทางมากอน
6. ง 16. ใหไปทางซายหรือไปทางขวา
7. ข 17. หามจอดรถ
8. ข 18. หามเลี้ยวขวา
9. ง 19. เสนทางรถไฟมีเครื่องกั้น

10. ง 20. ใหเลี้ยวขวา

สบายมากซิทา
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  4

เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
                   ลักษณะครอบครัว

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

สพท.สมุทรสาคร
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คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  4

    เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

          วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

              คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. การเรียนดวยชุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัดและมี

ความซื่อสัตยตอตนเอง
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคะแนะนําจากครูผูสอนได

ตลอดเวลา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  4  จบแลวนักเรียน

แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 4  นักเรียนมีเวลา  2  ชั่วโมง
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บทบาทของนักเรียน

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรูทั้งหมด

อยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฎิบัติกิจกรรม  หากเกิด

ขอสงสัย ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

รวมกันคิดรวมกันทํา
สุขสันตจังเลย
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

               ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน

3. ข้ันสรุป
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
                       ทดสอบหลังเรียน

                                       ผาน

ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  4
เรื่อง  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

          สาระสําคัญ
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัวเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัว                         

ซึ่งโดยทั่วไปคนทุกคนตองเปนสมาชิกสวนหนึ่งของครอบครัวและสรางครอบครัวใหมในอนาคต
ดังนั้นบุคคลจึงควรศึกษาใหมีความรูความเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหถูกตอง

          จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักเกณฑการหมั้นและเงื่อนไขการหมั้นได
2. อธิบายหลักเกณฑการสมรสและเงื่อนไขการสมรสได

 3. บอกเหตุการสิ้นสุดแหงการสมรสได
4. เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนตามกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

       การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

 2.  ตรวจผลงาน
3.  ทดสอบนักเรียน
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ใบความรูสําหรับนักเรียน
ชุดเรียนรูที่  4

เร่ือง  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

สวัสดีครับ ! วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู
เร่ือง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะครอบครัว

เอะ !การหมั้น การสมรส มีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับกฎหมายดวยหรือ  ผมเห็นพี่
ขางบานผมจีบกันไมนานก็ไปอยูดวย
กันแลวไมนานก็เลิกกันแลว

นั่นแหละ!เพราะคนเราไมปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยไง!ชอบละเลย ไมเห็น
ความสําคัญ ความวุนวายจึงเกิดขึ้นในสังคม การที่ชาย
หญิงจะมาอยูรวมกันเปนครอบครัว ก็อาจเริ่มตนการ
ผูกพันดวยการหมั้น การสมรส  และสุดทายถาเกิดปญหา
ไมอาจอยูดวยกันได อาจตองสิ้นสุดการสมรส ทุกอยางก็
ตองเปนไปตามกฎหมาย  ซ่ึงไดบัญญัติไวดังตอไปนี้
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เงื่อนไขของการหมั้น
        1.อายุของคูหมั้น เกณฑการหมั้น คือ ชายและหญิงตองมีอายุ
สิบเจ็ดปบริบูรณ
     2.ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลตอไปนี้

1) บิดามารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา
        2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาตาย หรือถูกถอน
อํานาจปกครองหรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความยินยอม
หรือโดยพฤติการณซ่ึงผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากบิดาหรือ
มารดาได
        3) ผูรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม
      4) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม     
ขอ 1)  2)  3) หรือมีบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจ

การหมั้น  หมายถึง  การที่ชายหญิงทําสัญญาวาจะทําการสมรสกัน
เมื่อเกิดการหมั้นขึ้นแลวถาฝายหนึ่งผิดสัญญาหมั้น ไมยอมทํา
การสมรส อีกฝายหนึ่งเรียกคาทดแทนไดแตจะฟองตอศาล เพื่อให
ศาลบังคับใหอีกฝายหนึ่งทําการสมรสไมได
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ผมสงสัยจัง เมื่อวานแมเลาใหฟงวา ลูกสาว
เจาของโรงงานปลาหมึกที่แมทํางาน หมั้นกับ
ลูกชาย   เสี่ยโต สินสอด กับของหมั้นมากมาย
เลย ทั้งแหวนเพชร ทอง มีเงินอีกตั้งหลายลาน
นะ ผม อยากรูจัง ของหมั้นกับสินสอดมันคือ

ผมอานหนังสือมาจะบอกให  ฟงดีๆนะครับ
ของหมั้น  คือทรัพยสินที่ฝายชายใหไวแกฝายหญิง เพื่อ

เปนหลักฐานการหมั้นและเปนประกันวาจะทําการสมรสกับหญิง
การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบ หรือโอนทรัพยสิน
อันเปนของหมั้นใหแกหญิง เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิ
แกหญิง

สินสอด  คือ ทรัพยสินซึ่งฝายชายใหแกบิดามารดา
ผูรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูปกครอง   ฝายหญิงแลวแตกรณี เพื่อ
ตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญ
อันเกิดแกหญิง  หรือโดยพฤติการณซ่ึงฝายหญิงตองรับผิดชอบ
ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรสกับหญิงนั้นฝายชายเรียก
สินสอดคืนได

ผมเขาใจแลว
ครับ ขอบคุณ
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เมื่อหญิงกับชายหมั้นกันแลว จะมีผล
อยางไร  แลวถาเกิดเปลี่ยนใจจะเลิก
สัญญาหมั้นไดไหมครับ ? แลวถาไมหมั้น
จะแตงงานกันไดไหม

ออ! ไมหมั้นก็แตงงานกันได แตถาหมั้นกันแลวก็มีผลคือ
 ผลของการหมั้น  เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญา
หมั้น อีกฝายหนึ่งมีสิทธิ เรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณี
ที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้น ใหคืนของหมั้นแก
ฝายชายดวย
การเลิกสัญญาหมั้น    การเลิกสัญญาหมั้นดวย
ความยินยอมของทั้งสองฝายยอมทําไดโดยไมตองทําเปน
หนังสือมีพยานลงลายมือช่ือ  เมื่อเลิกสัญญาแลวก็กลับคืน
สูฐานะเดิม ฝายหญิงตองคืนของหมั้น และถามีสินสอด
ก็ตองคืนใหแกฝายชายดวย การเลิกสัญญาหมั้นดวยเหตุที่
คูหมั้นตาย   คูหมั้นอีกฝายหนึ่งจะเรียกเอาคาทดแทนกัน
ไมได สําหรับของหมั้นหรือสินสอดนั้นไมวาชายหรือหญิง
ตาย ฝายหญิงไมตองคืนใหแกฝายชาย

ขอบคุณครับ
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ถาเราไมเลิกสัญญาหมั้นตอไปเราก็สมรส
กันใชไหมครับ เหมือนพี่หญิงกับพี่บอลที่
ออกโรงเรียนแลว  การสมรสตาม
กฎหมาย หมายถึงอะไรครับ

การสมรส  หมายถึง  การที่ชายและหญิงสมัครใจ
เขามาอยูกินกันฉันสามีภริยากัน โดยไมเกี่ยวของทาง
ชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก และถาจะใหถูกตองตาม
กฎหมายคูสมรสจะตองจดทะเบียนสมรสกับเจา
พนักงานซึ่งเปน  นายทะเบียน ไดแก นายอําเภอ หรือ
        ผูอํานวยการเขต

ออ !  ใบสําคัญการสมรสใชไหม พอกับแมผมก็
มี  แมบอกวาถาใครไมจดทะเบียนสมรสก็จะไม
ถูกตองตามกฎหมาย  ตอใหจัดพิธีแตงงาน
ใหญโตแคไหนก็ตามกฎหมายจะไมรับรองให

พอเราบอกวา  การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
คนหนึ่งตองเปนชายและคนหนึ่งตองเปนหญิง และ
จะจดซ้ํากับคนอื่นอีกไมไดหากไดจดทะเบียนสมรส
แลว นอกจากตองจดทะเบียนหยาแลวเทานั้น หรือ
คูสมรสเสียชีวิต จึงสามารถจดทะเบียนสมรสใหมได
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เพื่อนๆรูไหม? วากฎหมายไดกําหนด
เกณฑการสมรสไวอยางไรบาง ถาเพื่อนๆ
อยากรูลองอานดูนะคะ

หลักเกณฑการสมรส  ประกอบ 4  ประการ คือ

1. ในการสมรสนั้น คูสมรสฝายหนึ่งจะตองเปนชายและอีกฝาย
หนึ่งจะตองเปนหญิง บุคคลเพศเดียวกันจะสมรสกันไมได
2. การสมรสจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจของชายและ
หญิง หากชายหญิงไมยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ
3.  การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาจะตองเปนระยะเวลา
ช่ัวชีวิต
4. การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว คูสมรสจะสมรส
ใหมไมไดตราบเทาที่ยังไมหยาขาดจากคูสมรสเดิม

สูตายคะ เขาใจแลว
ไปตอดีกวานะ
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เงื่อนไขแหงการสมรส
    1. ชายและหญิงจะตองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ มีขอยกเวนวาศาล
อาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนไดหากมีเหตุอันควร
    2. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลที่ศาลสั่ง
ใหเปนคนไรความสามารถ
   3. ชายหรือหญิงมิไดเปนญาติที่สืบสายโลหิตกันโดยตรงขึ้นไปหรือ
ลงมาก็ดีหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา
   4. ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไมได
   5. ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได
   6. ชายหญิงยอมเปนสามีภริยากัน
   7. หญิงที่เคยสมรสแลวแตสามีตาย หรือหยาขาดจากสามีเดิมจะ
สมรสใหมไดตอเมื่อเวลาไมนอยกวาสามรอยสิบวันไดลวงพนไปกอน    
มีขอยกเวนวาหญิงคลอดบุตรระหวางนั้น หรือสมรสกับคูสมรสเดิม
หรือมีใบรับรองแพทยวาหญิงมิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งศาลใหสมรสได
   8. ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองซึ่งมีหลักเกณฑเดี่ยวกันกับ
การหมั้นของผูเยาว
 9. การสมรสนั้นจะตองมีการจดทะเบียน

เพ่ือนๆมาอานหาความรู
                     กันดีกวานะ

 ตามมาอีก
คนเกง
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หนูแดง เปนอะไรรองไหใหญเลย

ก็พอกับแมเรานะซิทานบอกวาจะเลิกกัน
เพราะอะไรเราก็ไมรู บอกวาจะไปหยากันที่อําเภอ
พอแมเราแตงงานกันแลวหยากันไดดวยหรือ?

ไดจะหนูแดง  คนเราเมื่อแตงงานกันหรือทําการ
สมรสแลว การสมรสนั้นอาจสิ้นสุดได 3  กรณี
คือ1. ความตาย 2. ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
3.  การหยา

             ผมจะอธิบายรายละเอียดใหฟงนะครับ
1. การสิ้นสุดการสมรสโดยความตาย  เมื่อคูสมรสฝายหนึ่ง
ฝายใดตาย การสมรสนั้นยอมสิ้นสุด
2. การสมรสที่สิ้นสุดลง เพราะศาลพิพากษาใหเพิกถอน
ไดแก การสมรสในกรณีดังตอไปนี้
    1)  การสมรสที่ชายและหญิงอายุไมครบ 18  ปบริบูรณ

2)  การสมรสโดยการสําคัญผิดในตัวคูสมรส
 3)  การสมรสโดยถูกกลฉอฉล

4)  การสมรสโดยถูกขมขู
5)  การสมรสของผูเยาวที่ไมไดรับความยินยอมจากบิดา

มารดา
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ใครอธิบายใหผมฟงไดมั่งครับวาการสิ้นสุดของ
การสมรส กันเกิดจากอะไรไดบาง แลวก็มีสาเหตุ
อะไรบางที่ทําใหคนเราตองหยากัน

หนูแดงเงียบแลวฟงคุณครูนะคะ พอแมทานโกรธกันเดี๋ยวก็
หายไมมีอะไรหรอกนะ แตถาหนูอยากรูครูจะอธิบายใหฟง
การสมรสสิ้นสุดโดยการหยา  มี 2  กรณี
       1. การหยาโดยความยินยอม คือกรณีที่ทั้งคูตกลงที่จะ
หยากันไปเอง กฎหมายบังคับวาการหยาโดยความยินยอม
จะตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย
2 คนและถาการหยานั้นมีการจดทะเบียนสมรส การหยา
ตองไปจดทะเบียนหยาตอหนานายทะเบียน
2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล กรณีคูสมรสฝายหนึ่ง
ประสงคจะหยาแต อีกฝายไมตองการหยาจึงมีการฟอง
หยาขึ้น  ซ่ึงเหตุที่สามารถนํามาฟองหยาไดมีหลายประการ
หนูแดงไปอานเองนะคะ คุณครูจะไปประชุมเดี๋ยวไมทัน
      ถาหนูไมเขาใจก็มาถานครูนะ
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สาเหตุที่นํามาฟองหยาได
    1. สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นเปนภรรยา หรือภริยามีชู

  2. สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไมวาความประพฤติเชนนั้นเปนความผิดอาญาหรือไม
ถาความประพฤติเชนนั้นเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง     
ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติชั่ว
อยูตอไป หรือไดรับความเสียหาย เดือดรอนเกินควร

  3.สามีหรือภรรยาทํารายรางกายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจหมิ่นประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝายหนึ่ง แตตองเปนการรายแรงดวย

    4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเกินกวา 1 ป อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
    5.สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดจําคุกเกินหนึ่งป ในความผิดที่
    อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําผิด หรือยินยอม หรือรูเห็นเปนใจในการกระทํา
ผิดนั้นดวยและการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหาย   
หรือเดือดรอนเกินควร

    6. สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมฉันทสามีภริยาไดโดย
ปกติสุข ตลอดเกิน 3 ป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งศาลเปนเวลาเกิน 3 ป

 7. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนเวลา
เกิน 3 ป โดยไมทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร

 8. สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือ
 ทําการเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยาอยางรายแรง
 9.สามีหรือภริยาเปนบาตลอดมาเกิน 3 ป และความเปนบานั้นยากที่จะหายไดและ
ความเปนบานั้นตองถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภรรยาไมไดอีกตอไป

   10.สามีหรือภริยาทําผิดทัณฑบนที่ทําไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ
 11. สามีหรือภริยาเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งได   
12. สามีหรือภริยามีสภาพกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีไดตลอดกาล
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ขอยกเวนในเหตุฟองหยา
1.เหตุฟองหยาในกรณีที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นเปนภริยา
หรือภริยามีชูและเหตุฟองหยาในกรณีที่สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ถาภริยา
หรือสามีไดยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายกระทําการดังกลาวฝาย

     ที่ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจนั้นจะถือเอามาเปนเหตุฟองหยาไมได
    2. สิทธิฟองหยายอมหมดไปในเมื่อฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทําการใด
อันแสดงใหเห็นวาไดใหการกระทําของอีกฝาย ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดสิทธิ

     ฟองหยานั้นแลว
    3.สิทธิในการฟองหยาในกรณีที่สามีหรือภริยามีสภาพแหงกายทําให

     อีกฝายหนึ่ง ไมสามารถรวมเพศไดตลอดกาล ถาเกิดจากการกระทํา
     ของอีกฝายหนึ่ง ฝายที่กระทําการนั้นจะถือเอาเปนเหตุฟองหยาไมได

แตเหตุของการฟองหยามีก็
ขอยกเวนเหมือนกันนะครับ

จบแลวเราไปทําแบบฝก
กันดีกวานะ

เดี๋ยวกอนอาจารยมีตัวอยาง
ใบสําคัญการสมรสและ
ใบสําคัญการหยาใหดูดวยนะ
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                          ที่มา :  http://www.dapa.th/formreg/marry.htm
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ที่มา :  http://www.dapa.th/formreg/devio1.htm
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ใบงานที่  1
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

คําชี้แจง    ใหนักเรียนพิจารณากรณีตัวอยางตอไปนี้วาสามารถปฏิบัติไดหรือไม ถาไมไดใหนักเรียน
อธิบายเหผลประกอบ

ขอ ขอความ ได ไมได เหตุผล
1. สุนทรีอายุ  16  ป หมั้นกับอุกฤษอายุ  21  ป

2. นุชนาฎหมั้นกับกฤษณะ โดย กฤษณะมอบ
แหวนเพชร 1  วงราคา 2  หมื่นบาทใหกับ  นุช
นาฎเปนของหมั้น ตอมานุชนาฎประสบอุบัติ
เหตุเสียชีวิต  กฤษณะ  จึงตองการเรียกแหวน
หมั้นคืนจากมารดาของนุชนาฎ

3. นฤเบศหมั้นกับสายใจ ตอมาสายใจขอถอน
หมั้นกับนฤเบศ  นฤเบศจึงใหสายใจคืนของ
หมั้นและสินสอดให

4. พิชิตชัยไดจดทะเบียนรับเด็กหญิงฟาเปนบุตร
บุญธรรม ตอมาฟาอายุ  20  ป และพิชิตชัย
อายุ  40  ปพิชิตชัยมีความประสงคจะสมรส
กับฟาและจดทะเบียนสมรส

5. ชวลิตอายุ  25 ปอายุ  25  ป มีความประสงค
สมรสกับ น้ําผ้ึง อายุ  21  ป แตมารดาของ
น้ําผ้ึงไมเห็นดวยเพราะชวลิตมีฐานะยากจน

6. ธนาภรณอายุ  25  ป ขาพิการทั้ง  2  ขาง
รักชอบพอกับ วันดี ซึ่งเปนใบ จึงตองการ
สมรสกัน
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ขอ ขอความ ได ไมได เหตุผล
7. ไพศาลอายุ  23  ป มีอาชีพประมง  ตองการ

สมรสกับ โชติรส อายุ  18  ป มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทซีรอเยลอาหารทะเล จํากัด
โดยที่บิดาและมารของโชติรส อนุญาต

8. นฤมลเปนหญิงหมายสามีเสียชีวิตได   3
เดือน เนื่องจากเกิดทะเลาะวิวาทกับแรงงาน
ชาวพมาจึงถูกแทงเสียชีวิต มีความประสงคจะ
สมรสกับนายโชคชัยเจาของเรือประมง

9. สายชลอายุ  50  ป  ภรรยา อายุ  45  ป ทั้ง
สองแตงงานและจดทะเบียนสมรสกัน เปดราน
ขายอาหารอยูขางศาลพันทายนรสิงห
ในป พ.ศ. 2546 ภรรยาเสียชีวิตเนื่องจากเปน
โรคมะเร็ง  หลังจากนั้น  2  ปสายชลไดพบกับ
เครืออร  35 ป ทั้งสองรักใครชอบพอกัน
และตองการจดทะเบียนสมรสกัน

10. นางสายสมร ตองการฟองหยา นายสามารถผู
เปนสามี เนื่องจากนายสารถมีภรรยานอย
เลี้ยงดูอยางออกหนาออกตา ตลอดจนพาออก
งานสังคมแนะนําวาเปนภรรยาตน ซื้อบานให
อยูและซื้อรถยนตใหขับ  ทําใหนางสายสมร
อับอายเพื่อนบาน

ไปตรวจคําตอบ
กันดีกวา
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แนวการตอบใบงานที่  1

ขอที่ ได ไมได เหตุผล
1 / สุนทรีอายุไมครบ 17 ป
2 / การเลิกสัญญาหมั้นดวยเหตุคูหมั้นตาย ไมวาชายหรือหญิงตาย

ฝายหญิงไมตองคืนของหมั้นและสินสอด
3 /
4 / ฟาเปนบุตรบุญธรรมของพิชิตชัย
5 /
6 /
7 /
8 / ยังไมครบ  310 วันเวนแตจะมีใบรับรองจากแพทยวานฤมล

ไมไดตั้งครรภ
9 /

10 /

เย !  ดีใจจัง ได
ตั้งเยอะ

เกงจังนะ! แนจริง
มาลองทําใหมซิ
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ใบงานที่  2
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

  คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณากรณีตัวอยางแลวตอบถามตามประเด็นที่กําหนดให

                                                  กรณีตัวอยางที่  1  นางสาวพรทิพยอายุ24 ป เปนบุตรสาว
                                                  ของนางอรอนงคเจาของโรงงานน้ําปลา รักใครชอบพอกับ
                                                 นายศักดิ์ดนัยอายุ  35 บุตรชายของเจาของโรงงานลูกชิ้นปลา
                                                 ซึ่งบิดาและมารมารของทั้งสองฝายเห็นชอบดวย ตอมาไดจัด
                                                พิธีหมั้นที่บานของพรทิพย  โดยมีแหวนเพชร 1 วงและทองคํา
                                                หนัก  20  บาท เปนของหมั้น และกําหนดวันสมรส  15 ม.ค. 48
     พรทิพยจังเตรียมจัดงาน ซื้อเครื่องนอนราคา  3  หมื่น และเครื่องตกแตงบาน  4  หมื่นบาท
     แตเมื่อถึงกําหนดศักดิ์ ดนัยเปลี่ยนใจไมยอมเขาพิธีสมรสกับพรทิพย
          ประเด็นคําถาม      ใหนักเรียนวิเคราะหวาทรัพยสินหรือคาเสียหายใดที่พรทิพยสามารถ
          เรียกรองจากศักดิ์ดนัยไดบาง
   ………………………………………………………………………………………………………..

    …………..…………………………………………………………………………………………………………

กรณีตัวอยางที่  2  เมื่อขนิษฐาอายุได  21  ป ไดทํา
การสมรสกับวรวิทย ซึ่งมีอายุ 23 ป ทั้งสองไดจัดพิธีสมรส
อยางใหญโต เลี้ยงโตะจีนที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคี
ศรัทธาราม แตทั้งคูไมไดจดทะเบียนสมรส เพราะคิดวา
ไมจําเปน  เวลาผานไป  5  ปทั้งสองมีบุตรชาย  2  คน
ตอมาวรวิทยไดไปทําการคาขายเปดแพปลาที่ จ.ระนอง
วรวิทยไดไปชอบ จรรยา ลูกสาวเจาของแพปลา จึงแตง
งานและจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ขนิษฐาไมทราบ

ประเด็นคําถาม   1.ใครคือภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายของวรวทิย เพราะเหตุใด
                           2. วรวิทยจะไปจดทะเบียนสมรสกับขนิษฐาอีกไดหรือไม เพราะเหตุใด
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เฉลยการตอบใบงานที่  2

กรณีตัวอยางที่  1
ทรัพยสินหรือคาเสียหายใดที่พรทิพยสามารถเรียกรองจากศักดิ์ดนัยได

   ตอบ  1. แหวนเพชร  1  วง  และทองคําหนัก  20  บาท เพราะเปนของหมั้น
                          จึงตกเปนของพรทิพย

1. พรทิพยเรียกคาทดแทนคาเครื่องนอนราคา  3  หมื่น และ
เครื่องตกแตงบานราคา  4  หมื่นบาทได

กรณีตัวอยางที่  2

     1.ใครคือภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายของวรวิทยเพราะเหตุใด
        ตอบ  จรรยา เพราะจดทะเบียนสมรสกัน
     2. วรวิทยจะไปจดทะเบียนสมรสกับขนิษฐาอีกไดหรือไม เพราะเหตุใด
        ตอบ   วรวิทยไมสามารถจดทะเบียนสมรสกับขนิษฐาไดอีก เพราะตามกฎหมาย

        บุคคลไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดอีกหากยังมีคูสมรสที่ถูกตอง

ผมเกงไหมครับ ถูกหมดเลย

เกงจริง ๆ     แนจริง
ตามมาทําแบบทดสอบ
เลยเพื่อน
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง 1.  ขอสอบชุดนี้มีจํานวน 10  ขอ
             2.  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ×ลงในชอง
             ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให
1.   การหมั้นหมายถึงขอใด

ก. การมอบของใหแกหญิง
ข. การใหทรัพยแกหญิงที่รัก
ค. การมอบทรัพยแกบิดา มารดาของหญิง  
ง. การทําสัญญาของชายหญิงวาจะสมรสกันโดยสงมอบทรัพยสินใหหญิง

2.  ชายและหญิงจะหมั้นกันไดตองมีอายุอยางต่ําเทาไร
ก.  15  ปบริบูรณ ข.  17  ปบริบูรณ
ค.  18  ปบริบูรณ ค.  20  ปบริบูรณ

3.  ชาลินี อายุ  19  ป อาศัยอยูกับนางประยูร ซึ่งเปนนาที่ขางวัดโกรกกราก สวนบิดาและมารดาอยูที่
สุรินทร เนื่องจากชาลินีมารับจางที่โรงงานหอยวิเศษ มีความประสงคจะหมั้นกับสุรศักดิ์  อายุ 20 ป
ซึ่งอยูกับมารดา สวนบิดาเสียชีวิต  การปฏิบัติในขอใดถูกตองตามกฎหมาย
ก. ชาลินีกับสุรศักดิ์หมั้นกันไดเพราะทั้งคูมีงานมีรายได
ข. ชาลินีกับสุรศักดิ์หมั้นกันไดแตตองไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดาของชาลินี
ค. ชาลินีกับสุรศักดิ์หมั้นกันไดแตตองไดรับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาของชาลินี
ง. ชาลินีกับสุรศักดิ์หมั้นกันไดแตตองไดรับความยินยอมจากนางประยูร

4.  ถนอมศักดิ์อายุ  27  ปไดหมั้นกับยุวดี  อายุ  25  ป โดยมอบ แหวนทอง  1  วงและสรอยคอทองคํา
หนัก  4  บาทใหยุวดี และเงินจํานวน  6  หมื่นบาทใหแกบิดามารดาของยุวดี ทรัพยสินในขอใดเปน
สินสอด
ก. แหวนทอง
ข. สรอยคอทองคํา หนัก 10  บาท
ค. เงิน  จํานวน  6 หมื่นบาท
ง. แหวนทอง สรอยคอทองคําและเงิน 6 หมื่นบาท
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5.  บุคคลในขอใดไมสามารถสมรสกันได
ก. สมศรี อายุ  20  ป  สายชล อายุ  50  ป
ข. สิรินาถอายุ  20 ป เปนใบ นิธิอายุ  32  ปขาเสีย
ค. อารยาอายุ  21ป  ณัฐวุฒิ อายุ 27  ป เปนพี่นองตางบิดา
ง. โฉมสุดา อายุ  18  ป สิริวัฒนอายุ  33 ป บิดามารดาของโฉมสุดาใหความยินยอม

6.  การสมรสจะถูกตองตามกฎหมายเมื่อปฏิบัติเชนไร
ก.   มีการจดทะเบียนสมรส ข.  ชายมอบของหมั้นและสินสอดใหฝายหญิง
ค. ชายหญิงมีการจัดพิธีทางศาสนา ง.  มีการอยูกินฉันสามีภรรยา

7. การสิ้นสุดของการสมรสในขอใดไมถูกตอง
ก. คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเสียชีวิต ข. ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
ข. โดยการหยา ง.  คูสมรสไรความสามารถ

8.  กรณีใดบางที่ศาลจะพิพากษาใหการสมรสสิ้นสุดลง
ก. หญิงไมเต็มใจแตถูกขมขูใหทําการสมรส
ข. ผูเยาวที่ไมไดรับคํายินยอม
ค. หญิงถูกหลอกใหทําการสมรสดวย
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

9.  เหตุในขอใดที่ไมสามารถนํามาฟองหยาได
ก. สามีของจอมขวัญอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นเปนภรรยา
ข. สามีของศิริพรเมาสุราแลวทุบตีตลอดจนใชมีดฟนจนไดรับบาดเจ็บ
ค. ภรรยาของสิชลเปนบามานาน  1  ปและไมไดรับการรักษา
ง. ภรรยาของชาครกลับไปอยูบานมารดาที่สุโขทัยเปนเวลา  2  ป โดยไมมีการติดตอกัน

10. อดิเรกและวรรณาอยูตําบลบางหญาแพรก ควรจะไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ใด จึงสะดวกที่สุด
ก. ที่องคการบริหารสวนตําบลบางหญาแพรก
ข. ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ค. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ง. ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

*********************
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  4

เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

ขอ คําตอบ
1 ง
2 ข
3 ข
4 ค
5 ค
6 ก
7 ง
8 ง
9 ค

10 ข

เพ่ือนๆ เกงจัง นารักดวย แลวก็
เปนเด็กดีกันทุกคนเลย  แลวพบ
กันใหมในชุดการเรียนรูตอไปนะคะ
     อุย! รักเธอจัง
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  5

เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
สพท.สมุทรสาคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



400

คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  5

    เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

        วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู
            1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

           คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
            2. การเรียนดวยชดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัดและ

มีความซื่อสัตยตอตนเอง
1. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคะแนะนําจาก
ครูผูสอนไดตลอดเวลา

4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  4  จบแลวนักเรียน
แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน

5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 5  นักเรียนมีเวลา  3  ชั่วโมง
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บทบาทของนักเรียน

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรูทั้งหมดอยาง
ละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก

3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฎิบัติกิจกรรม  หากเกิดขอสงสัย
ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน

4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และยอมรับ
เสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

  ต้ังใจนะครับ
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
    นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน
3. ข้ันสรุป

                                   สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
ทดสอบหลังเรียน

                                       ผาน

ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  5
 เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

          สาระสําคัญ
ยาเสพติดเปนสิ่งที่มีภัยรายแรงตอบุคคล  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้เพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดมีประสิทธิภาพจึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ข้ึน ในฐานะที่นักเรียนเปนพลเมืองของประเทศ
จึงจําเปนตองมีความรู เพื่อปองกัน ระมัดระวังตนเองมิใหกระทําผิด

            จุดประสงคการเรียนรู
     1. บอกอันตรายของยาเสพติดใหโทษได

2. อธิบายความหมายและลักษณะของยาเสพติดใหโทษได
 3. จําแนกประเภทของยาเสพติดใหโทษได

4. อธิบายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได
 5. เห็นความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

  
            การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
2.  ตรวจผลงาน

            3.  ทดสอบนักเรียน
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ใบงานที่  1
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวยาเสพติด

คําชี้แจง
1. ใหนักเรียนฟงเจาหนาที่ตํารวจใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด  เมื่อนักเรียนมีขอ

สงสัยหรือตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวยาเสพติดใหนักเรียนสอบถาม
2. ใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดเรียนรูจากตํารวจจราจร ลงในแบบบันทึก

  ชื่อ-สกุล เจาหนาที่ตํารวจผูใหความรู
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….

 ยาเสพติด หมายถึง…………………………….…………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………

   อันตรายของยาเสพติด คือ……………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….

  ลักษณะของยาเสพติด ……………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
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   พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดใหโทษเปน………ประเภท คือ
………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

    ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน……….ฐาน คือ
………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

              บันทึกเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

สนุกจัง ตังส
อยูครบ
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ใบงานที่  2
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวยาเสพติดใหโทษ

คําชี้แจง   1. ใหสมาชิกกลุมนําความรูที่ไดรับจากการฟงเจาหนาที่ตํารวจใหความรูตามหัวขอ
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษมารวมกันอภิปรายเพื่อสรุปสาระสําคัญ

               2.  ใหเรียนสรุปสาระสําคัญตามใบงานที่  1  สง กลุมละ  1  ชุด
3.  กําหนดเวลา  20  นาที

    4. ใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน

 ผลงานตัวเอง
   ใหนักเรียนจัดทําแผนพับ เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  คนละ  1  แผน
   โดยสรุป "สาระสําคัญ สรางสรรคสวยงาม  เนื้อความครอบคลุม  คนมารุมอาน
                  ส่ือสารเขาใจ  นําไปใชไดจริง   สูงยิ่งประโยชน"
 

รวมมือ  รวมใจ  สําเร็จได นาชื่นชม
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง 1.ขอสอบชุดนี้มี จํานวน  10  ขอ
2.ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ×ลงใน
กระดาษคําตอบ

1. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษมีจุดมุงหมายในเรื่องใด
ก.  ปราบปรามการเสพ ข.  ปราบปรามการผลิต
ค.  ปราบปรามการจําหนาย ง.  ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด

2. ยาเสพติดชนิดใดมีฤทธิ์และโทษรุนแรงที่สุด
ก.  กัญชา ข. เฮโรอีน
ค.  ฝน ง.  แอมเฟตามีน(ยาบา)

3. ยาเสพติดใหโทษชนิดใดจัดอยูในประเภทออกฤทธิ์กรุตุนประสาท
ก.  โคเคอีน ข.  มอรฟน
ค.  โคคาอีน ง.  แอมเฟตามีน

4. ยาเสพติดชนิดใดที่แพรระบาดอยูในทองถิ่นมากที่สุด
ก. แอมเฟตามีน ข.  กัญชา
ค.  อีเฟดรีน (ยาอี) ง.  บารบิทูเรต (เหลาแหง)

5. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดใหโทษออกเปนกี่ประเภท
ก.   3  ประเภท ข.  4  ประเภท
ค.  5  ประเภท ง.  6  ประเภท

6. ยาเสพติดใหโทษประเภทที่  1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 คืออะไร
ก.  โคเคอีน ข.  เฮโรอีน
ค.  มอรฟน ง.  อาเซติลครอไรด

7. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบงออกเปนกี่ฐาน
ก.  4  ฐาน ข.  5  ฐาน
ค.  6  ฐาน ง.  7  ฐาน
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8. ผูผลิต นําเขา หรือสงออกยาเสพติดใหโทษประเภทเฮโรอีน เพื่อจําหนาย กฎหมายกําหนดโทษ
สูงสุดไวอยางไร
ก.  ประหารชีวิต ข.  จําคุกตลอดชีวิต
ค.  จําคุก 1- 10  ป ง.  ปรับต้ังแตหาหมื่นถึงหาแสนบาท

9. ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไดรับโทษสูงเพียงใดขึ้นกับกับส่ิงใด
ก.  ประเภทของยาเสพติด ข.  ฐานความผิด
ค.  สถานที่ที่ทําความผิด ง.  ฐานความผิดและประเภทของยาเสพติด

10. ขอใดเปนโทษที่เกิดจากยาเสพติด
ก.  จิตใจไมปกติ คลุมคลั่ง ข.  สุขภาพทรุดโทรม
ค.  เกิดอุบัติเหตุงาย ง. ถูกทุกขอ

*******************
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  5

เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

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

เอะ! ไดเทาไร
ละเนี่ย
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ชุดการเรียนรู
ชุดที่  6

เรื่อง  กฎหมายแรงงาน

โดย
นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

สพท.สมุทรสาคร

รับสมัครงานหลายตําแหนง
- พนักงานบัญชี
- พนักงานฝายการตลาด
- พนักงานรายวัน
สนใจติดตอฝายบุคคล 0-3449-0417
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คูมือสําหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรูที่  6

เร่ือง  กฎหมายแรงงาน

       วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู
1. เพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง  กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง

         คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู

1. ใหนักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. การเรียนดวยชุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัดและ

มีความซื่อสัตยตอตนเอง
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนได

ตลอดเวลา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่  6  จบแลวนักเรียน

แตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 6  นักเรียนมีเวลา  3  ชั่วโมง
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บทบาทของนักเรียน

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรูทั้งหมด

อยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฎิบัติกิจกรรม  หากเกิด

ขอสงสัย ไมเขาใจ หรือมีปญหา นักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนดให
5. ข้ันตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ  มีความสามัคคี  รวมกันแสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

       สามัคคี
คือ พลังที่ยิ่งใหญ
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่อง

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.2 บอกสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2. ข้ันเรียนรู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน

3. ข้ันสรุป
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

                                                                           ไมผาน
                       ทดสอบหลังเรียน

                                       ผาน

ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป
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ชุดการเรียนรูที่  6
เร่ือง  กฎหมายแรงงาน

     สาระสําคัญ
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิ หนาที่ของนายจางและลูกจางซึ่งมีตอกัน

โดยไดกําหนดในเรื่อง การใชแรงงานทั่วไป แรงงานหญิง แรงงานเด็ก  คาจางตางๆ การพักงาน
และคาชดเชย ซึ่งในอนาคตนักเรียนจะตองออกไปประกอบอาชีพ จึงควรมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน     เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและไมถูกเอารัดเอาเปรียบ

     จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
2. ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของกฎหมายแรงงาน
3. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมายแรงงาน

       การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
2.  ตรวจผลงาน
3.  ทดสอบนักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



415

ใบความรูสําหรับนักเรียน
ชุดเรียนรูที่  6

เร่ือง  กฎหมายแรงงาน

 1.  พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537
           2.  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
                        3.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
                   4.  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ.ศ.2543

เพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้  ผมจะพาเพื่อนๆไป
หาความรูเร่ือง กฎหมายแรงงานนะครับ

กฎหมายแรงงานที่สําคัญ

     กฎหมายแรงงานที่เราควรทราบเปนพื้นฐานคือ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
ซ่ึงบังคับใชเมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2541
เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการใช
แรงงานโดยมีสิ่งที่เราควรทราบคือการใชแรงงานทั่วไป
 แรงงานหญิง แรงงานเด็ก คาตอบแทนตางๆ

 การพักงาน   คาชดเชย
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การใชแรงงานทั่วไป

 เวลาในการทํางาน   เวลาทํางานปกติ หมายถึง เวลาทํางาน
ตามปกติในวันทํางาน ไมรวมเวลาทํางานในวันหยุดและการทํางาน
ลวงเวลา

โดยนายจางตองประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดย
กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจาง
ซ่ึงไมเกินเวลาทํางานของประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
คือ

  1) งานอุตสาหกรรม วันหนึ่งตองไมเกิน 8  ช่ัวโมง รวมแลว
ไมเกิน  48  ช่ัวโมง /สัปดาห

2) งานขนสง วันหนึ่งไมเกินวันละ  8  ช่ัวโมง
3) งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

ลูกจางมีเวลาทํางานปกติ   วันหนึ่งตองไมเกิน  7  ช่ัวโมง รวมแลว
ไมเกิน  42  ช่ัวโมง/สัปดาห

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ระบุการใชแรงงานไวดังนี้
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เวลาพักผอน
นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่ง
ไมนอยกวา  1 ชั่วโมง หลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน
5  ช่ัวโมงติดตอกัน หรืออาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้ง
หนึ่งนอยกวา 1 ช่ัวโมงได แตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอย
กวา 1 ช่ัวโมง ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลา
ทํางานปกติไมนอยกวา 2  ช่ัวโมง นายจางตองจัดใหลูกจางมี
เวลาพักไมนอยกวา  20  นาที กอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา

   หนูรูไหม? ลูกจางตองมีเวลาพักผอน
ระหวางทํางานดวยนะ  โดยกฎหมาย
กําหนดเวลาพักผอนดังนี้
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วันที่ผมหยุดไดมีดังนี้

วันหยุด
วันหยุดประจําสัปดาห ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุด

ประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวา 1 วัน โดยวันหยุดประจํา
สัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน  6 วัน นายจางและลูกจางอาจตกลง
กันลวงหนากําหนดใหใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได

วันหยุดตามประเพณี ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุด
ตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาหนึ่งปไมนอยกวา 13 วัน
โดยรวมวันแรงงานแหงชาติใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตาม
ประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนาหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น กรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใด
ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางใหลูกจางไดหยุดชดเชยวัน
หยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
          วันหยุดพักผอนประจําป  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลว
ครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา  6 วัน
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุด
พักผอนประจําป
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ผมสามารถลาได
ตามที่กฎหมายกําหนดไวดังนี้

1.ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแต
สามวันทํางานขึ้นไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่
ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองแพทยได  ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ

วันที่ลูกจางไมสามารถมาทํางานไดเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานและวันลาเพื่อคลอดบุตร มิให
ถือเปนวันลาปวย

 2.ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจาก
ทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออก
ใบรับรอง

3.ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับ
เกี่ยวกับงาน

4.ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

5.ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ตาจะบอกใหนอกจากกฎหมายไดกําหนด
การใชแรงงานทั่วไปแลว ยังไดกําหนดการใช
แรงงานผูหญิงและงานงานเด็กอีกดวยนะ
ซ่ึงแตกตางไปจากผูชายที่เขมแข็งดวยนะ

ใชแลวเหมือนผมไงครับ
ผูชายเขมแข็ง

กฎหมายกําหนดการใช
แรงงานหญิงไวอยางไรบางคะ

       เดี๋ยวตาจะใหคุณมาโนช คน
เกงดานกฎหมายในหมูบานเราเขา
อธิบายใหฟงนะ(ตาไมรูเหมือนกัน)

     ไดเลยครับ
ดวยความยินดี ฟงนะ
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การใชแรงงานหญิง
         1.หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ําในถ้ําในอุโมงค
 หรือปลองภูเขาไฟ

        2)  งานตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
        3)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
        4)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

2. หามมิใหจางลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00
นาฬิกาถึงเวลา  06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือ
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

       1)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
2)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
3)  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม

      4)  งานที่ทําในเรือ
      5)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
    3. ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครั้งหนึ่งไมเกิน
       เกาสิบวัน

 4.ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอให
นายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดไดและ
ใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น

        5. หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
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 เด็กๆอยางหนู ตองเรียนหนังสือ ชวยพอแมทํางานบาง
เล็กๆนอย ไมมีใครรับหนูเปนลูกจางหรอก   เพราะมีความ
ผิด เนื่องจากกฎหมายระบุวา หามมิใหนายจางจางเด็ก
อายุต่ํากวา  15  ป เปนลูกจาง โดยปกติเวลารับสมัคร
งานตามโรงงานหรือบริษัทเขาจะระบุวา อายุไมต่ํากวา  18
ป   เพราะถาจางลูกจางอายุต่ํากวา18  ป นายจางจะตอง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงนายจางคิดวายุงยาก
เนื่องจากมีขอกําหนดมาก เพราะฉะนั้นถาเราอายุไมถึง 18
ปเราก็เรียนหนังสือไปกอนนะ  หรือไมก็ชวยพอแมทํางาน
เล็กๆนอยๆก็ได เชน แลปลา แกะกุง  ตากหมึก ขายของ

แลวการใชแรงงาน
เด็กละครับ

เร่ืองคาจางตางๆ
มีกําหนดไวไหมคะ

มีซิ  แตที่แนๆคาแรงขั้นต่ํา
ของจังหวัดสมุทรสาครเราคือ
181  บาท นะครับ
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      คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
    1. ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน                    
ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

    ในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกัน ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง
        2. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด
ดังตอไปนี้

            1)  วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน               
รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

2)   วันหยุดตามประเพณี
3)   วันหยุดพักผอนประจําป

        3. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวย เทากับอัตราคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตปหนึ่งตองไมเกิน 30 วันในกรณีที่
ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันนั้นดวย

4.ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหาร
เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน   
60  วัน

5. ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกิน 45  วัน

6. ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  ให
นายจางจายคาจาง  ในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางาน
ที่ลูกจางไดรับในงวดการจาย คาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น
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คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
    1. ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวา
หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงที่ทํางานหรือตอหนวยคาจางที่คํานวณ
ตามผลงาน

2. ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด  ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวา
สามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงที่ทํางานหรือตอหนวยคาจางที่คํานวณตาม
ผลงาน

3. การคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่นายจางกําหนดเวลา
ทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป
และวันลาเปน วันทํางาน

4. ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวง
เวลาในวันหยุด  ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้งเวนแตตกลงเปน
อยางอื่น สําหรับคาจางที่คํานวณจายเปนรายเดือน  รายวัน     รายชั่วโมง

5.ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวน
เปนการชั่วคราว โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจางไมนอยกวารอยละ 15 ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอน
นายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางานใหนายจาง
แจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ
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การพักงาน
ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจาง ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํา

    ความผิด หามมิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางสอบดังกลาว
    เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
    การจางใหนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้นายจางจะตองมีคําสั่ง
    พักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน
    7 วัน โดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน

ในระหวางพักงานใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนด
   ไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน
   ไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งนี้อัตราดังกลาวตองไมนอยกวา
   รอยละ 15 ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวปรากฏวาลูกจางไมมีความผิดใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่ง
พักงานเปนตนไป พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ  15  ตอป

รูไหม?  การพักงาน
นายจางตองปฏิบัติอยางไร
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คาชดเชย
ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางดังตอไปนี้

1) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120  วัน  แตไมครบ 1 ป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย   30  วัน
          2) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน

3) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  3  ป แตไมครบ 6 ป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  180  วัน

4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6  ป แตไมครบ  10 ป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  240 วัน

5) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป ใหจายไมนอย
กวาคาจางอัตราสุดทาย  300 วัน

การจายเงินคาชดเชย
ของนายจาง
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นายจางไมตองจายคาชดเชย
ใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจาง
       จากกรณีดังนี้

1. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
2. จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
3. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายรุนแรง
4.  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของ

นายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม  และนายจางไดตักเตือน
เปนหนังสือแลว  เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองทําหนังสือ
ตักเตือน  โดยหนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกิน  1  ป  นับแตวันที่
ลูกจางไดกระทํา

5.  ละทิ้งหนาที่เปนเวลา  3  วันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุด
คั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุผล

6.  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ใบงานที่  1
เรื่อง  กฎหมายแรงงาน

        กิจกรรมที่  1      ใหนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของกฎหมายแรงงาน
                                     หลังจากที่ศึกษาจากใบความรู

สาระสําคัญกฎหมายแรงงาน

 ……………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

สมาชิกกลุม……………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………

สาระสําคัญกฎหมายแรงงาน
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กิจกรรมที่  2   ใหนักเรียนรวมกันตั้งประเด็นคําถามที่ตองการทราบจากผูรูที่มีประสบการณ
                              เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

         ประเด็นคําถาม………………………………………………………………………………………………..
        คําตอบ…………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………

        ประเด็นคําถาม………………………………………………………………………………………………..
        คําตอบ…………………………………………………………………………………………………………

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

        ประเด็นคําถาม………………………………………………………………………………………………..
        คําตอบ…………………………………………………………………………………………………………

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

     กิจกรรมที่ 3  ใหนักเรียนวิเคราะหถึงความสําคัญของกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานมีความสําคัญ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่  2
เรื่อง กฎหมายแรงงาน

คําชี้แจง1.  แบบฝกชุดนี้มี   15  ขอ
2. ใหนักเรียนพิจารณาขอความที่กําหนดให แลวพิจารณาวาการกระทําดังกลาวถูกตองหรือ
ไม ถาถูกตองใหเขียนเครื่องหมาย    /  ลงในหนาขอความหากไมถูกตองใหเขียนเครื่อง
หมาย × หนาขอความและแกไขสวนที่ผิดใหถูกตอง

…………1. วรรณา ไปสมัครเปนลูกจางรายวันของบริษัทมโนราหอุตสาหกรรม  ในนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร  บริษัทไดทําสัญญาจางและตกลงจายคาจางวันละ 170  บาท
………………………………………………………………………………………

…………2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กําหนดใหพนักงานทํางาน ตั้งแต 08.00-12.00 น.พัก 12.00-13.00 น
และเริ่มทํางานอีกครั้งเวลา  13.00 -17.00 น.

……………………………………………………………………………………………….
…………3. สุภาภรณ เปนพนักงานของบริษัทลัคกี้ ยูเนี่ยนจํากัด ซึ่งเปนอุตสาหกรรมอาหารผลิตปูอัด

ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หลังจากเวลาทํางานปกติ บริษัทไดใหทํางานลวงเวลา
อีก  3  ชั่วโมงเนื่องจากมีงานผลิตมาก โดยใหทํางานตอจากเวลางานปกติไมมีการพัก
……………………………………………………………………………………………

…………4. พรทิพย เปนพนักงานของบริษัท ซีรอเยลอาหารทะเลจํากัด  ในหนึ่งสัปดาหบริษัทจะให
พนักงานงานหยุด  2  วันคือวันเสารและอาทิตย
……………………………………………………………………………………………

…………5  บริษัทลัคกี้ ยูเนี่ยนจํากัด ไดประกาศวันหยุดตามประเพณีในป 2548  จํานวน  13  วัน
ใหพนักงานทราบเปนการลวงหนา
……………………………………………………………………………………………..

…………6. สมหมาย ตั้งครรภได  6  เดือน ในขณะที่ทํางานอยูในบริษัทไทยรวมสิน  ซึ่งผลิตซีเล็คทูนา
                  บริษัทไดกําหนดใหสมหมายเขากะกลางคืน เวลา 20.00-05.00 น.

………………………………………………………………………………………………
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…………7  จินดา ไดสงใบลาคลอดบุตรกับบริษัทเปนเวลา  90  วัน แตบริษัทอนุญาตใหจินดา
ลาได   45  วัน
………………………………………………………………………………………………

…………8  โรงงานน้ําปลาพรพิมล ซึ่ง สายใจทํางายอยูทราบวาสายใจตั้งครรภ จึงใหลาออกเนื่อง
จากทําใหการทํางานลาชาและโรงงานเสียประโยชน
……………………………………………………………………………………………

…………9. กฎหมายกําหนดใหนายจางจางเด็กอายุ  14  ปเขาทํางานที่ไมเปนอันตรายได
…………………………………………………………………………………………….

…………10.บริษัทสยามยูนิโซล  ผูรองเทากีฬา ไดกําหนดอัตราคาจางพนักงานชาย 220  บาท/วัน
และพนักงานหญิง  200 บาท/วัน ในแผนกเย็บรองเทา
…………………………………………………………………………………………….

…………11 สมหมายมีสิทธิไดรับเงินคาจางระหวางลาคลอดบุตรเปนเวลา  30  วัน จากบริษัทที่เขา
ทํางาน
……………………………………………………………………………………………..

………….12 พิสิทฐทํางานลวงเวลา ในวันทํางานตามที่บริษัทสั่ง โดยบริษัทจายคาจางให  1  เทา
ของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน
………………………………………………………………………………………………

………….13บริษัทฟชโช มีกําหนดจายจาจางใหพนักงานเดือน ละ  2  คร้ัง คือทุกวันที่  15  และ
30  ของเดือน
………………………………………………………………………………………………

………….14 นายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางกรณีเลิกจางสําหรับพนักงานที่ทํางานติดตอกัน
ครบ  3  ป แตไมถึง  6 ป ตามอัตราคาจางสุดทาย 180   วัน
………………………………………………………………………………………………

…………..15 นายจางๆไมตองจายคาชดเชยใหลูกจางซึ่งเลิกจาง เพราะละทิ้งหนาที่  7  วันโดยไมมี
เหตุผลสมควร
………………………………………………………………………………………………

เสร็จแลวไปตรวจคําตอบเลยครับ
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เฉลยการตอบใบงานที่  2

ขอ คําตอบ แกไข
1. × คาจางขั้นต่ําของ จ.สมุทรสาครวันละ  175
2. /
3. × ตองใหพนักงานหยุดพักกอน  20  นาที
4. /
5. /
6. × หามพนักงานหญิงมีครรภทํางานระหวาง 22.00-06.00 น.
7. × ลูกจางมีสิทธิ์ลาคลอดได 90  วัน
8. × หามนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ
9. × กฎหมายหามเด็กอายุต่ํากวา  15 ป เปนลูกจาง

10. × งานที่มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน ปริมาณทากันให
กําหนดคาจางเทาเทียมกันไมวาหญิงหรือชาย

11. /
12. × นายจางตองจายคาจางไมนอยกวา  1.5 เทา
13. /
14. /
15. /

ไดกี่คะแนนคะ
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง  1.ขอสอบชุดนี้มี  10  ขอ
  2.ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ×ลงในกระดาษคําตอบ

1.  จินดา เปนพนักงานของบริษัทซีรอเยลอาหารทะเลจํากัด  จินดาตองไดหยุดประจําสัปดาหอยาง
นอยกี่วัน
ก.  1 วัน ข.  2  วัน
ค.  3  วัน ง.  4  วัน

1. ศศิธร เปนลูกจางรายวันของบริษัทหองเย็นรักชัย จํากัด  มาเปนเวลา  3  ปติดตอกัน ศศิธรมีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปเทาไร
ก.  ไมนอยกวา  3  วัน ข.  ไมนอยกวา  5  วัน
ค.  ไมนอยกวา  6  วัน ง.  ไมมีสิทธิลาเนื่องจากเปนพนักงานรายวัน

3.  จิรา เปนพนักงานของบริษัทไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จํากัด เธอตั้งครรภได  7  เดือน บริษัทจะให
เธอทํางานในเวลาใดไมได
ก.  06.00 - 17.00 น. ข.  18.00  -  22.00 น.
ค.  20.00 -  24.00 น. ง.  22.00 -  06.00 น.

4.  พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ ของบริษัทไทยรวมสินจํากัด สามารถลาคลอดบุตรไดกี่วัน
ก. 30  วัน ข.  45  วัน
ค.  60  วัน ง.  90  วัน

5.  บุคคลใดตอไปนี้ที่นายจางไมสามารถจางเปนลูกจางได
ก.  พรสวรรค  อายุ  14  ป ข.  ธนู  อายุ  15  ป
ค.  น้ําทิพย  อายุ  17  ป ง.  โชติรส  อายุ  18  ป

6.  เมธามีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวยจากบริษัทปญจพล จํากัดที่เขาทํางานปหนึ่งไมเกินกี่วัน
ก.  20  วัน ข.  30  วัน
ค.  40  วัน ง.   50  วัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



435

7.  บริษัทตาง ๆในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตองจายคาจาง คาลวงเวลา ใหลูกจาง เดือนหนึ่งไม
นอยกวากี่คร้ัง
ก.  1  คร้ัง ข.  2  คร้ัง
ค.  3  คร้ัง ง.   4  คร้ัง

8. ถนอมศักดิ์เปนพนักงานบริษัท ยู อาร ซี จํากัด ในตําแหนงชางไฟฟา เขาทํางานมาเปนเวลา  20 ป
ติดตอกัน บริษัทประสงคเลิกจางเนื่องจากเขาอายุมากและมีเงินเดือนสูง ดังนั้น บริษัทตองจายคา
ชดเชยใหถนอมศักดิ์ตามขอใด
ก. จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  120  วัน
ข. จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  180  วัน
ค. จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  240  วัน
ง. จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  300  วัน

9. พนักงานของบริษัทนารายณ แพ็ค จํากัด มีเวลาพักระหวางการทํางานอยางนอยวันละเทาไร
    ก.  30  นาที ข.  50  นาที
    ค.  60  นาที ง.  90  นาที
10.อัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดสมุทรสาคร คือเทาไร

ก.  164  บาท ข.  170  บาท
ค.  181  บาท ง.   180  บาท

***************
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรูที่  6

เร่ือง กฎหมายแรงงาน

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

เพ่ือนๆนารัก
ทุกคนเลย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ตัวอยางผลงานนกัเรียน 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

รูปภาพแสดงกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวสมพิศ  กอบจิตติ
ที่อยู 44/1  หมูที่  2  ตําบลทาทราย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบางปลา     อําเภอเมือง
สมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2527 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2531 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิชาเอกสังคมศึกษา
                                     จากวิทยาลัยครูนครปฐม   อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2544            ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534 อาจารย 1 ระดับ  3  โรงเรียนบานลําพระ  อําเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2541 อาจารย 2 ระดับ  5  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
ปจจุบัน ครู   โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
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