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52253402 :  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  

คาํสาํคญั:  ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ / วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 ชญัญณัฏฐ์  เอ่ียมเผา่จีน : การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียนและความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช ้

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  

และ อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล. 175 หนา้. 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E,  2)  เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ของ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัร

การเรียนรู้ 7E  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุงวิทยา จาํนวน 18 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  ใชแ้ผนการทดลองแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน-หลงั (One-Group  Pretest-

Posttest  Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  2) 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาทสิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 3) 

แบบทดสอบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ และ 4)   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test  แบบ Dependent 

     ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E สูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้7 E อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก   
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52253402: MAJOR: CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORDS: ABILITIES OF ANALYTICAL THINKING / 7E LEARNING CYCLE.  

 CHUNYANAT  AIEMPUOJEEN: THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOME ON 

THE STRUCTURE, ROLES, RIGHT, DUTY AS MEMBERS OF FAMILY AND SCHOOL  AND 

ABILITIES OF ANALYTICAL THINKING OF FIRST GRADE STUDENTS TAUGHT  

BY 7E LEARNING CYCLE. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.SUTEP UAMCHAROEN, Ed.D., 

SIRIWAN VANICHWATANAWORACHAI, Ph.D. AND PRASERT MUNGKUL, Ed.D.,175 pp. 

The purposes of this research were: 1) to compare the learning outcome on the structure roles, 

right, duty  as members of family and  school of first grade students, before and after being taught by the 

7E learning cycle, 2) to compare the abilities of analytical thinking on the structure roles, right, duty as 

members of family and  school, before and after being taught by the 7E learning cycle of first 

grade students, and 3) to study the students’ opinion of first grade toward the instructional of the 7E 

learning cycle. 0The samples were 18 first grade students of Bumrung Wittaya school in second semester 

of academic year 2012. A research design was one-group pretest – posttest design. Research instruments 

used were 1) a lesson plans of 7E learning cycle, 2) a learning outcome test,  3) an abilities test of 

analytical thinking and 4) the opinionnaire of first grade students towards the7E learning cycle.  0Data 

were analyzed by percentage (%), mean (Χ )0, standard deviation (S.D) and t-test of dependence.  

The results found that: 1) learning outcome on the structure, roles, right, duty as members  of 

family and school of first grade students after being taught by the 7E learning cycle were statistically 

significant higher than before being taught at the level .05. , 2) the analytical thinking abilities  on the 

structure roles, right, duty as members of family and  school were statistically significant higher than 

before being taught at the level .05. , and 3) the students’ opinion of first grade toward the application of 

the 7E learning cycle were at high agreement.    

 

 

 

 

Department of Curriculum and Instruction                                                           Graduate School, Silpakorn University      

Student's signature.....................................................                                       Academic Year 2013 

Thesis   Advisors' signature 1................................. 2. .....................................  3........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ  

 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษาแนะนําอย่างดียิ่ง       

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั  และอาจารย์

ดร.ประเสริฐ  มงคล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนสําเร็จเรียบร้อยและให้

คาํปรึกษา ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุ์กท่านไวด้ว้ยความเคารพอยา่ง

สูง 
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ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และรองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีให้

คาํแนะนําตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการเพื่อความสมบูรณ์ของ

วิทยานิพนธ์  

 ขอขอบพระคุณอาจารยผ์สุดี  จิระวฒันกิจ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 ท่ีให้ความอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นการวดัและประเมินผล อาจารย์

จรรยาพร  ยอดแกว้  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 ท่ี

ให้ความอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นเน้ือหา และอาจารยอ์ารีย ์ สุขใจวรเวทย ์  ครูชาํนาญการพิเศษ

โรงเรียนวดัหนองกลางด่าน  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นการ

สอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ทาํใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีความถูกตอ้งสมบรูณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณ   ผูบ้ริหาร  คณะครูโรงเรียนบาํรุงวิทยา  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ทดลอง

เคร่ืองมือและเก็บรวมรวบขอ้มูล เป็นอยา่งดี รวมทั้งขอขอบใจนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีให้

ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรและการนิเทศ “52” โครงการพิเศษ และโครงการ

ความร่วมมือทุกคน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่านอ่ืน ๆท่ีไม่ไดเ้อยนามไว ้ณ ท่ีน้ี ซ่ึงเป็นกาํลงัใจและ

ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา จนทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถประสบความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ท้ายสุดน้ี ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ซ่ึงเป็นผู ้ให้กําเนิดและ

วางรากฐานในการศึกษา ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจตลอดเวลา จนกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบั

น้ีสําเร็จ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูส้นใจ

โดยทัว่ไป 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษานั้นเป็นเคร่ืองมือในการพฒันามีความสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดต่อการพฒันาคน 

พฒันาประเทศ  การจดัการศึกษาท่ีเขม้แข็งถือว่าเป็นหัวใจของประเทศชาติ เพราะประเทศชาติ     

จะรุ่งเรืองหรือล่มสลายหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการศึกษา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความว่า “งานดา้นการศึกษาเป็นงานสาํคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของ

ชาติ เพราะความเจริญและความเส่ือมของชาตินั้น ข้ึนอยูก่บัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ จะตอ้ง

จดังานดา้นการศึกษาใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน” (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2543 : ปกหลงั) ดงันั้น

เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและรองรับการเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของสังคม ทาํให้เรา            

ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่อะไรคือความรู้ท่ีจาํเป็นอยา่งแทจ้ริงสาํหรับอนาคต ซ่ึงการศึกษามีหนา้ท่ี

ในการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมสาํหรับความเปล่ียนแปลง การจดัการศึกษาของประเทศไทยในช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) จาํเป็นตอ้งการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการ

พฒันาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้    อย่างเท่าทนั ให้มีความพร้อมทั้ง

ดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อนาํไปสู่สังคม

ฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้พ้ืนฐานจิตใจท่ีดี

งาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะ

ส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) สอดคลอ้ง

กับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้

กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคม และสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 2)   และเพ่ือตอบสนองจุดมุงหมาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน 

ของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม รักความเป็นไทยใหมี้ทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติ  
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการพฒันาการทางสมองและ         

พหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จึงกาํหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้      

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยท่ีกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมี

ความสําคญั เพราะมุ่งเน้นพฒันาความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม       

ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี  ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 7) สอดคลอ้งกบั สันต ์ 

ธรรมบาํรุง (อา้งถึงใน  พชัร  มีกลาง, 2542: 14)  ท่ีวา่ สงัคมศึกษา เป็นวิชาท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะความ

มุ่งหมายของเน้ือหาวิชาน้ี คือ การมุ่งอบรมให้เป็นพลเมืองดี รู้จักคิด รู้จักทาํงานเป็นหมู่ รู้จัก

ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง นอกจากน้ี เอด็วิน เฟลตนั (Fenton, 1967: 7, อา้งถึงใน สากิยา  แกว้นิมิต, 2548: 3)   

กล่าวว่า สังคมศึกษาเป็นวิชาท่ีนับว่ามีความสําคญัอย่างมาก ถือเป็นวิชาบงัคบัท่ีทุกคนตอ้งเรียน  

เพื่อท่ีจะได้รับประสบการณ์ขั้นพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมต่อไป  

โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

ทาํให้วิถีชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปหากไม่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจน

ปลูกฝังวิจารณญาณและคุณธรรมซ่ึงเป็นเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษาแลว้ โลกจะเขา้สู่ภาวะวิกฤติ  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การทาํลายลา้งซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีสงัคมศึกษา ยงัมุ่งเนน้วิธี

ฝึกให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางสังคม เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการอยู่ร่วมกนั ทกัษะการศึกษา

หามความรู้ พฒันาผูเ้รียนให้มีความคิดมีเหตุผล มีวิจารณญาณรู้จกัตดัสินใจ และแกปั้ญหาร่วมกนั        

(สากิยา  แกว้นิมิต, 2548: 3) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 1)  ไดส้รุปถึงวิกฤต

ทางการศึกษาไทยในปัจจุบนัว่า กระบวนการเรียนการสอนเนน้การท่องจาํเพื่อสอบมากกว่ามุ่งคิด

วิเคราะห์  เสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหเ้ด็กไทยจาํนวนมากคิดไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนงัสือ  

ไม่รู้วิธีเรียนรู้ และผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบปัญหาดา้นผูเ้รียนในปี
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การศึกษา 2550 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ีสอง เม่ือวนัท่ี 8 – 10 มกราคม  

2550 ท่ีผา่นมามาตรฐานไดข้อ้เสนอแนะแนวทางพฒันาปรับปรุงจาก สาํนกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)0 ในมาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียนอยูใ่นมาตรฐานท่ี 4 

และ 5 ผลการประเมินดา้นผูเ้รียนใหป้รับปรุงแบบทดสอบดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ใหห้ลากหลาย  

และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก, 2552: 44) ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และจากการสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2552 – 2553  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีคะแนนเฉล่ียปี

การศึกษา 2552 ร้อยละ 74.04 ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ซ่ึงตํ่ากว่าเป้าหมายของ

โรงเรียน ท่ีตั้งไวร้้อยละ 75  และผลการประเมินดา้นผูเ้รียนในมาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์            

เม่ือพิจารณาในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 71.46 อยู่ในระดบัพอใช ้ (รายงานประเมินตนเองของ

โรงเรียนบาํรุงวิทยา, 2553: 15)  

จากสาเหตุดงักล่าวอาจเป็นเพราะรูปแบบการสอนท่ีใชส้อนอยูใ่นปัจจุบนั  ไม่ไดฝึ้กให้

ผูเ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  แต่กลบัเลือกวิธีการแกปั้ญหาไวอ้ย่างสาํเร็จรูป  ทาํให้ผูเ้รียนขาด

ทกัษะในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ทั้งน้ี ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์(2546 :51)  กล่าวว่า  ความสามารถ

ดา้นการคิดวิเคราะห์นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดอยา่งเป็นระบบ  และเป็น

พื้นฐานขั้นเร่ิมตน้ไปสู่ทกัษะท่ีซบัซอ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาเยอร์และบาคเกอร์ (Beyer  

and  Backer, 1990, อา้งถึงในปิยะรัตน์ คญัทพั, 2545: 18 ) ท่ีกล่าวว่าการบูรณาการทกัษะการคิดไว้

ในเน้ือหาของหลกัสูตรควรสอนทกัษะท่ีง่ายก่อน เช่น การเปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนัและต่างกนั 

และการแยกแยะประเภทก่อน เพราะทกัษะท่ีซบัซอ้นตอ้งอาศยัพ้ืนฐาน จากทกัษะท่ีง่ายมาก่อน ซ่ึง

เป็นความหมายของการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาถือเป็นความสามารถเบ้ืองตน้ท่ีเป็นพื้นฐานสาํคญัใน

การพฒันาการคิดท่ีดีต่อไปในอนาคต 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะกระบวนการคิด น่าจะเป็นวิธี

แกปั้ญหาดงักล่าวไดดี้ท่ีสุด  เพราะการคิดเป็นกลไกลสําคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้แยกแยะส่ิงท่ีดีและ        

ไม่ดี  มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคต เป็นคุณลกัษณะท่ีตอ้งการส่งเสริมให้
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เกิดข้ึนในเด็กไทย (กรมวิชาการ, 2543: บทนาํ)  สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (2540 ) ระบุวา่นโยบายการศึกษาของไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2552-

2559 (ฉบบัปรับปรุง) ท่ีตอ้งการพฒันาดา้นกระบวนการคิดของเด็กไทยใหสู้งข้ึน เน่ืองจากพบว่า 

ปัจจุบนัคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยน่าเป็นห่วง  ความรู้ความสามารถของเด็กไทยเฉล่ียอ่อนลง  

ทั้งดา้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งมีเหตุผล และการริเร่ิมสร้างสรรค ์จากจุดอ่อนของ

การศึกษาไทยทางดา้นทกัษะการคิดขา้งตน้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 11 -  20 )จึงไดมี้กาํหนดวตัถุประสงค ์ความว่า ตอ้งพฒันา

คนอยา่งรอบดา้นและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พฒันาสภาพแวดลอ้ม

ของสงัคม  และกาํหนดนโยบายดา้นทกัษะการคิดไวช้ดัเจน โดยใหพ้ฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ

สร้างความรู้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน อีกทั้งกาํหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั

กล่าวคือ ตอ้งพฒันาใหค้นไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา  

มีความใฝ่รู้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเตม็ตามศกัยภาพ    

 จากการศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี พบว่า กิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การเรียนรู้ท่ีดีจะ

เกิดจากประสบการณ์หรือการลงมือปฏิบติัและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมิใช่เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง

โดดเด่ียว (อุทยั  ดุลยเกษม, 2542: 28 ) การออกแบบการเรียนรู้จะตอ้งใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนและ

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้คือกระตุน้การตอบสนองต่อนกัเรียนและมีความหลากหลายและ

พร้อมท่ีจะทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ขณะท่ีเกิดความสนใจ การเรียนรู้ระหว่างนกัเรียนและครูผูส้อน

ตอ้งมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและมีปฏิสมัพนัธ์กนั  การนาํแนวการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกับรายงานการวิจัย

ช้ีใหเ้ห็นว่า การสอนโดยใชว้ิธีสอนและเทคนิคใหม่ ๆ  (วิชยั วงษใ์หญ่, 2542: 22)  เพื่อใหผู้เ้รียนได้

พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตดัสินใจสร้างส่ิงท่ีเป็นแนวทางในการ

เรียนรู้ ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากเน้ือหาในการเรียนรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดสามารถ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง (เอกสิทธ์ิ ยกุตะนนัท,์ 2542: 30) ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิดา้นใดดา้นหน่ึงดีกว่าวิธี

สอนและเทคนิคแบบเดิม  มีนักการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการเรียนรู้ไวห้ลายแนว และแนวทาง
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หน่ึง คือ แนวทางการจดัการเรียนรู้ เช่น วฏัจกัรการเรียนรู้จากการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่า วิธีแบบดั้งเดิม (จงกลรัตน์  อาจศตัรู, 2544: บทคดัย่อ)  โดยไดม้องหาแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนแนวใหม่  เพื่อสร้างให้เด็กไทยคิดเป็น ซ่ึงเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคส์ร้างความรู้  (Constructivism) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดข้ึนใน

ตวัเองของผูเ้รียนเอง โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ผูอ้าํนวยความสะดวก ซักถามและจดัสถานการณ์ให้

เหมาะสมกบัความรู้เดิมของผูเ้รียนเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดและเช่ือมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย เก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาว น่าจะสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดของ

เดก็ไทยได ้ 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาํแนวคิดทฤษฎีน้ีออกเผยแพร่

ให้ครูทัว่ไปพร้อมกบัเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้

กบัการเรียนแบบร่วมมือว่า เป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีน้ี โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ไดย้ึด

ตามแนวทางของนกัการศึกษาจากกลุ่ม BSCS ( Biological Science Curriculum Study) ซ่ึงได้

ขั้นตอนการสอนเป็น 5 ขั้นตอน (5 - E Learning Cycle ) (นนัทิยา บุญเคลือบและคณะ, 2540) คือ

ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ขั้นสาํรวจและคน้หา (exploration) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 

(explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) และขั้นประเมิน(evaluation) (สมบติั การจนารักพงค,์ 

สุณี ศรีประภา, อมรรัฒน์ เจริญทิม, 2549:4 - 5) ต่อมา ในปี ค.ศ. 2003 ไอเสนกราฟท ์ (Eisenkraft, 

2003: 57 – 59 ) ไดป้รับขยายรูปแบบการสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น(E Learning Cycle ) มา

เป็นรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E (7-E Learning Cycle) ซ่ึงเป็นการสอนแบบสืบเสาะ

แบบหน่ึงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถใชว้ิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) 

ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้

อยา่งมีความหมายดว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E มีขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 1)ขั้น

ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) 2) ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement) 3) ขั้นสํารวจคน้หา 

(Exploration) 4 ) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู้(Expansion) 6) ขั้น

ประเมินผล (Evaluation) 7) ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension) การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้

7E ทาํใหเ้กิดสติปัญญาในดา้นการปรับขยายโครงสร้างความคิด และปรับร้ือโครงสร้างปฏิบติัการ

คิด ในระหว่างขั้นสาํรวจ ขั้นสร้างแนวคิดและขยายความคิด (Lawson, 2001: 167, อา้งถึงใน อรุณ
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รัตน์ มูลโพธ์ิ, 2548: 115) นอกจากน้ีขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เนน้การ

ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละท้ิง เน่ืองจากการตรวจ สอบพื้น

ความรู้เดิมของเดก็ จะทาํใหค้รูไดค้น้พบวา่ นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อน จะเรียนในเน้ือหานั้น ๆ  

นกัเรียนจะสร้างความรู้ จากพื้นความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมี ทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความ หมาย

และไม่เกิดแนวคิดท่ีผิดพลาด (ชนิดา ทาทอง, 2549: 125-130) เป้าหมายสาํคญัของการจดั การเรีย

การสอน แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ คือ วิธีการสอนท่ีป้องกนัแนวความคิดท่ีผิดพลาดเนน้ความสาํคญั

ของกาถ่าย โอนความรู้และการตรวจสอบความรู้เดิม โดยใหน้กัเรียนเป็นผูค้วบคุมและนาํตนเองใน

การทาํกิจกรรมการเรียน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550: 25–27 ) นอกจากน้ีเดือนเพญ็ ทองเช้ือ (2550) 

ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียน ร้อยละ 84.89  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือร้อยละ 80 และการจดั กิจกรรม

การเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียน สามารถอธิบายผลให้เขา้ใจดว้ย

ความคิดเป็นเหตุผล ตลอดจนถึงการแสดงความคิดวิเคราะห์ จากขอ้มูลท่ีไดส้รุปเป็นองคค์วามรู้ 

พร้อมนาํเสนอผลงานการศึกษาตามวิธีการของตนอยา่งเป็นขั้นตอน ทาํให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกิด

ทกัษะกระบวน การทาํงาน รู้จกัศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหา และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง อารีย ์ สุข

ใจเวทย ์(2553:  บทคดัยอ่) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและลบของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E พบว่าผลการเรียนรู้มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนมี

ผลการเรียนรู้ เร่ืองการบวกและการลบสูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้แบบวฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E โดภาพรวม ทั้ง 7E มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี และความพึงพอใจของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึง

พอใจมาก และการศึกษาผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีเนน้พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง

เร่ือง กฎหมายในชีวิตประจาํวนัและสังคมไทย วิชาสังคมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สรุปไดว้่า

นกัเรียนมีทกัษะการคิดขั้นสูงมีค่าเฉล่ีย 11.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13  และความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E อยูใ่นระดบัพอใจมาก (สมบติั การจนารักพงค,์ 2549: 99 

-104)ดงันั้น ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
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จะตอ้งหาวิธีการ และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  มีรูปแบบในการ

จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นกระบวนการ  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลามีการ

เช่ือมโยงการเรียนรู้ให้เขา้กบัเน้ือหาวิชาและกบัชีวิตจริง (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541: 295) เพื่อให้

ผูเ้รียนได้พฒันาตนเอง อย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตัดสินใจสร้างส่ิงท่ีเป็น

แนวทางในการเรียนรู้   ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากเน้ือหาในการเรียนรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียน

รู้จกัคิดสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (เอกสิทธ์ิ ยกุตะนนัท,์  2542: 30) เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน

เกิดความสนใจในการเรียนรู้  ทั้งองคค์วามรู้ ความสามารถ ทกัษะปฏิบติั  ทกัษะกระบวนการ และ

การคิดแกปั้ญหา อีกทั้งนกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งถาวร   

จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้7E ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํ

วิธีการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเขา้ใจนาํไประยกุตใ์ช ้

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาคุณภาพของสังคมไทยให้ดีข้ึน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะ

กระบวนการคิด เพราะการคิดเป็นกลไกลสาํคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้แยกแยะส่ิงท่ีดีและไม่ดี  มีความ

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคต เป็นคุณลกัษณะท่ีตอ้งการส่งเสริมให้เกิดข้ึนใน

เดก็ไทย (กรมวิชาการ, 2543: บทนาํ)   

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนรู้วฎัจกัรการเรียนรู้7 E และการคิดวิเคราะห์เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี  

  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้นกัเรียนควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดย

ผา่นกระบวนการคิดและใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ โดยครูเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ

และผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนตรัคติวิสต ์ซ่ึงมีรากฐานมา
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จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget โดยการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E นั้นเนน้ท่ีขั้น

ของตรวจสอบความรู้เดิมและขั้นการนาํความรู้ไปใชเ้พื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนสมบูรณ์ข้ึน มีดงัน้ี 

1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) 2) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 3) ขั้นสาํรวจและ

คน้หา (Exploration) 4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion) 6) 

ขั้นประเมินผล (Evaluation ) 7) ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension) จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการนาํวิธีสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  ไปทดลองใชพ้บวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนและ

มีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์สูงข้ึนเช่นกนั อาทิ  รุจาภา ประถมวงษ ์ (2551: 79)  ไดศึ้กษา

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพ้ืนฐาน 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กบั

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้7 ขั้น (7E) T2 พบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 E และนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E มี

คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั 

หลงัเรียนสูงข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสรุปการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียน สามารถอธิบายผลให้เขา้ใจดว้ย

ความคิดเป็นเหตุผล ตลอดจนถึงการแสดงความคิดวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีได ้      สรุปเป็นองคค์วามรู้  

พร้อมนาํเสนอผลงานการศึกษาตามวิธีการของตนอยา่งเป็นขั้นตอน ทาํใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจเกิด

ทกัษะกระบวนการทาํงาน รู้จกัศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหา และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

จากการศึกษาขอ้มูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7E สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เหมาะสมท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการ

สอนกบันักเรียนทุกระดบัชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การสอนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

มุ่งเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้และใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก  ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีครูละเลยไม่ได ้ และการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเดก็จะทาํใหค้รูคน้พบวา่นกัเรียนตอ้ง

เรียนรู้อะไร ก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหาบทเรียนนั้นๆซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการการเรียนรู้  

ความเขา้ใจ  ไปประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาคุณภาพของสังคมไทยให้ดีข้ึนอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  มาใชใ้นการพฒันา

ผลการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึงมี

ขั้นตอนการสอนดงัน้ี  

E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) หมายถึงตั้งคาํถามจากการสังเกตเพื่อกระตุน้ 

และใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ ในการตอบคาํถามใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้เดิมออกมา เพ่ือครูจะไดรู้้

พื้นฐานความรู้เดิมของนกัเรียน   
E2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) หมายถึงการนาํเขา้สู่บทเรียนท่ีเช่ือมโยงกบั

ความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนๆไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration) หมายถึง   การใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ชค้วามคิด

ท่ีมีอยูเ่ดิมช่วยใหเ้กิดการปรับขยายความคิดและจดัความสมัพนัธ์ ของเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนอยู ่    

E4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูล นาํมา

ตรวจสอบ และปรับขยายโครงสร้างความคิดเพื่อสรุปผล และหาคาํตอบ  

E5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) หมายถึง เป็นการนาํความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปเช่ือมกบั

ความรู้เดิม 

E6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้

ตรวจสอบแนวคิดและหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

E7 ขั้นนําความรู้ไปใช้ (Extension) หมายถึง นักเรียนได้นําส่ิงท่ีได้เรียนมาไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ 

หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E              

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7 E  

คาํถามในการวจัิย  

1. ผลการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

หรือไม่  

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง  

    บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก 

   ในครอบครัวและโรงเรียน 

 

    

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7 E 

E1   ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม   (Elicitation) 

E2   ขั้นสร้างความสนใจ   (Engagement) 

E3   ขั้นสาํรวจและคน้หา   (Exploration) 

E4   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 

E5   ขั้นขยายความรู้   (Expansion)  

E6   ขั้นประเมินผล   (Evaluation) 

E7   ขั้นนาํความรู้ไปใช ้  (Extension)    

2.  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

3. ความความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี 

    ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร 

    การเรียนรู้7E 
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2. ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7E อยูใ่นระดบัใด  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก    

ในครอบครัวและโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E          

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7E อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 ของ

โรงเรียนบาํรุงวิทยา ถนน 25 มกรา ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีกาํลงัศึกษา

อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 35 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 

18 คน ของโรงเรียนบาํรุงวิทยา ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษาปี 2555 ไดจ้ากการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling 

Unit) 
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2.  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ตวัแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการ

เรียนรู้ 7E 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน 

2.2.2  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์  

2.2.3  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 

เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม

ปัจจุบัน ยึดมั่น  ศรัทธา และธํารง รักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุข  ตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้างบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก

ครอบครัวและโรงเรียน  ส 2.2 ป.1/2 ระบุบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบาํรุงวิทยา พุทธศกัราช 2552 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   

2551 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ๆละ 2 ชัว่โมง จาํนวน 3 แผน รวมเวลา 8 ชัว่โมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้การดาํเนินงานเกิดความเขา้ใจตรงกนัผูว้ิจยัได ้กาํหนดนิยามศพัทข์องการวิจยั

ดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้ควา้ และแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) 2) ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement) 3) ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration) 4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 5) 

ขั้นขยายความรู้ (Expansion) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 7) ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension)  

2. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest 

- Posttest) เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นเลือกตอบ จาํนวน 20 ขอ้ 

3. ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะ 

ความสาํคญัโดยใชค้วามสัมพนัธ์เช่ือมโยง และโครงสร้างหรือหลกัการในการตอบคาํถามเก่ียวกบั

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบ 

วดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  

4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ประกอบดว้ย ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดา้นบรรยากาศ   และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บภายหลงัเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หน้าท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ี

ผูว้ิจยัสร้าง1ข้ึน 

5.  นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุง

วิทยา ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียนและความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ไดเ้สนอเน้ือหาสาระสาํคญัของแนวคิดและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งการวิจยัประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1.   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม และ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบาํรุงวิทยา    

2.    การสอนสงัคมศึกษา 

3.   การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

4.   การคิดวิเคราะห์ 

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1   งานวิจยัในประเทศ  

5.2   งานวิจยัต่างประเทศ 

   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 โดยกาํหนดกรอบ และทิศทางในการพฒันาหลกัสูตร เพ่ือใหห้น่วยงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาทุกสังกดัท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นาํไปใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเดก็ และเยาวชนไทยทุกคน ใหมี้คุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ี

จาํเป็นในการดาํรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง ตลอดชีวิต โดยกาํหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน  
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และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กาํหนดมาตรฐาน 

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาผูเ้รียนและระบุตวัช้ีวดัซ่ึงสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้ 

วสัิยทศัน์  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัชาติให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

เป็นพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข           

มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหลกัการท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงการสร้างยดืหยุน่ ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และ

การจดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. มีความรู้อนัเป็นสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การ

ใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะชีวิต 

3. มีสุขภาพ   และสุขภาพจิตท่ีดี   มีสุขนิสยั   และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ   มีจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดนั้ น จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด

สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับ และการส่งสาร มี

วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล

ข่าวสารดว้ยหลกัการเหตุผลความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย

คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม  

   ส
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2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ 

การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อการนาํไปสู่การสร้าง

องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ่้างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา และอุปสรรคต่์าง 

ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศเขา้ใจ

ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ประยกุตค์วามรู้มา

ใช้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงาน และ

การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ

ความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม   และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี

ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการ

เรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคเ์พื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล

โลกดงัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2.  ซ่ือสตัย ์สุจริต  

3.  มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

   ส
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7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ทาํไมตอ้งเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 132 - 133) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรมช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ

การอยูร่่วมกนัในสงัคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจ

ถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและ

ผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีวฒันธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้

ในการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์กัน และมีความแตกต่างกนัหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับ

ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ

ค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยไดก้าํหนดสาระต่างๆ ไวด้งัน้ี 

ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการ

พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข  เป็นผูก้ระทาํความดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม  พฒันาตนเอง

อยูเ่สมอ รวมทั้งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  ระบบการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสาํคญั  การเป็นพล

เมือดี  ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม นิยม ความเช่ือ ปลูกฝ่ังค่านิยมด้าน

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หนา้ท่ี เสริภาพ การดาํเนินชีวิตอยา่งสันติ

ในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้ และบริการ การบริหาร

จดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ และวิธีการทางประวติัศาสตร์

พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์

ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดเหตุการณ์สาํคญัในอดีต บุคคลสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆใน

อดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมท่ีสาํคญัของโลก 

ภูมิศาสตร์ ลกัษณะกายภาพของโลก แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทย  

และภูมิภาคต่างๆของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่าง ๆ 

ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  

การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ขอบข่ายเน้ือหา 

องคค์วามรู้ของสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ประกอบดว้ย 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไวเ้ป็นสาระ  และมาตรฐานการเรียนรู้ ดงัน้ี 

สาระที ่1   ศาสนา   ศีลธรรม   จริยธรรม  

 มาตรฐาน ส1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยู ่

ร่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

   มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นสาสนิกชนท่ีดีและธํารง                 

รักพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สาระที ่2   หน้าทีพ่ลเมือง   วฒันธรรม   และการดําเนินชีวติในสังคม   

  มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม   

และธาํรง รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่ง

สนัติสุข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนัยึดมัน่ศรัทธาและ

ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สาระที ่3   เศรษฐศาสตร์    

 มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ ของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

  มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก    

สาระที ่5   ภูมิศาสตร์             

 มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมี

ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา

วิเคราะห์สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

ก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบํารุงวทิยา  พุทธศักราช 2553   

 โรงเรียนบาํรุงวิทยา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 78 , 175 ถนน 25 มกรา ตาํบลพระปฐมเจดีย ์ อาํเภอ เมือง

จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โรงเรียนบาํรุง

วิทยา เปิดทาํการสอน 3 ระดบั คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1–3) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1- 

6 และระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มีครูจาํนวน 40 คน นกัเรียน จาํนวน 630  คน  

วสัิยทศัน์ของโรงเรียนโรงเรียนบํารุงวทิยา    

  โรงเรียนบาํรุงวิทยาร่วมกบัชุมชนจดัการศึกษาให้นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และ

มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดบัประเทศ ดงัปรัชญาของโรงเรียนบาํรุงวิทยา “คุณธรรม นาํปัญญา     

พฒันาคุณภาพชีวิตใหส้มบูรณ์” โรงเรียนบาํรุงวิทยา ตั้งอยูบ่นรากฐานของคริสตศ์าสนา มุ่งมัน่ท่ีจะ

   ส
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ปลูกฝัง ฝึกฝน อบรมนกัเรียนใหพ้ฒันาข้ึนทั้งทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา อารมณ์ สังคม   

และจิตวิญญาณ     

คุณธรรม โรงเรียนได้มุ่งเน้นการปลูกฝัง ฝึกฝน อบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม       

มีระเบียบวินยั  มีความรับผิดชอบ มีความกตญั�ู ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีความสามคัคี มีนํ้ าใจ

ช่วยเหลือ  รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  และมีความเป็นประชาธิปไตย 

ปัญญา โรงเรียนมุ่งเน้นปลูกฝัง และพัฒนาการคิดของนักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กา้วทนัวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี 

พฒันาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้สุขภาพ พลานามยัท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ 

ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจท่ีเหมาะสมกบัวยั ปลอดจากโรคท่ีป้องกนัไดจ้ากสาร

เสพติดทั้งปวง มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น สามารถปรับตวัไดต้ามกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคมและรู้จกัอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

ตารางท่ี 1   โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบาํรุงวิทยา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

*  กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทย 

 

200 

 

200 

 

200 

 

160 

 

160 

 

160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 120 120 120 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 

                 - ทศันศิลป์ 

             -  ดนตรี - นาฏศิลป์ 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

80 

40 

40 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 80 80 

รวมเวลาเรียน(วิชาพืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 

* กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (120)  

แนะแนว   40 ชม./ปี 

ลกูเสือ – เนตรนารี   40 ชม./ปี 

ชุมนุม  30 ชม./ปี 

จิตสาธารณะ  10 ชม./ปี 

* รายวชิาเพิม่เติม 

                 ( ประถมศึกษา    40ชม./ปี  ) 

                  

ภาษาองักฤษ  

40  ชม./ปี 

 

ภาษาองักฤษ  

40  ชม./ปี 

 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ช่ัวโมง/ปี 

ท่ีมา : โรงเรียนบาํรุงวิทยา, หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบํารุงวทิยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทยของระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 (นครปฐม: โรงเรียนบาํรุงวิทยา, 2553: 14)  
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คาํอธิบายรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส11101                          ช้ันประถมศึกษาปีที ่1                                      เวลา  80  ช่ัวโมง/ปี 

ศึกษาพุทธประวติั ความหมาย ความสําคญัและเคารพพระรัตนตรัย วิเคราะห์ระบุ

ประโยชน์ของการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัว  ยกตวัอยา่งความสามารถความดีของตนเอง ผูอ่ื้นความกตญั�ู ความมีระเบียบวินยั ความ

รับผดิชอบ ฯลฯ และผลจากการกระทาํนั้น โครงสร้างสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

โรงเรียน ระบุสินคา้และบริการท่ีใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ยกตวัอยา่ง การใชเ้งินไม่เกินตวั 

การออม การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั อธิบายเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํงานสุจริต   

 ปฏิบติัตามหลกัธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ

บาํเพญ็ประโยชน์ต่อวดัหรือศาสนสถานของศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็นศาสนิกชนท่ี

ตนนบัถือ ปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและทาํกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม

กระบวนการประชาธิปไตย แยกแยะส่ิงรอบตัวท่ีเกิดข้ึนความสัมพนัธ์ของตาํแหน่งทิศต่างๆ  

แผนผงัง่าย ๆ แสดงตาํแหน่งต่างๆในหอ้งเรียน การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในรอบวนั มีส่วนร่วม

ในการจดัระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและชั้นเรียน 

 ตระหนักในคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ความเป็นไทย 

รหสัตวัช้ีวดัรวมทั้งหมด  24  ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 

ส1.1 ป.1/1 , ป.1/2   , ป. 1/3, ป.1/4  ส1.2      ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

ส2.1 ป.1/1 , ป.1/2                                  ส2.2      ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3                 

ส3.1   ป.1/1 , ป.1/2, ป. 1/3                         ส3.2      ป.1/1                                     

ส5.1   ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   ส5.2      ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

จากคาํอธิบายรายวิชานาํไปสู่โครงสร้างรายวิชาซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

               ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  เวลา   8   ชัว่โมง       รหสั      ส11101 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

พทุธประวติั 

 

ส 1.1 ป.1/1 

 

  1. พทุธประวติัตอนประสูติ 

  2. พทุธประวติัตอนตรัสรู้ 

  3. พทุธประวติัตอนปรินิพพาน 

3 

พทุธสาวก ชาดก           

และพทุธศาสนิกชน

ตวัอยา่ง 

 

ส 1.1 ป.1/2 

 

  1. พทุธสาวกเร่ือง สามเณรบณัฑิต 

  2. ชาดกเร่ือง วณัณุปถชาดก: (พอ่คา้ผู ้

      พยายาม) สุวณัณสามชาดก: (สุวรรณ 

      สามยอดกตญั�ู) 

  3. พทุธศาสนิกชนตวัอยา่ง พระบาท 

      สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

      และเจา้พระยาสุธรรมมนตรี (หนู    

      พร้อม ณ นคร) 

5 

หลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนา  

ส 1.1 ป.1/3 

 

 1. พระรัตนตรัย:พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

  2. หลกัธรรมโอวาท 3: เบญจศีล เบญจ 

      ธรรม สงัคหวตัถุ 4 ความกตญั�ู  

      กตเวที มงคล 38 

  3. พทุธศาสนสุภาษิต: อตฺตา หิ อตฺตโน 

      นาโถ: มาตา มิตฺต ํสเก ฆเร 

 9 

หนา้ท่ีชาวพทุธ  

 

ส 1.2 ป.1/1 

ส 1.2 ป.1/2 

  1. หนา้ท่ีชาวพทุธ: การบาํเพญ็ 

      ประโยชนต่์อวดัหรือศาสนสถาน  

  2. หนา้ท่ีชาวพทุธ: วิธีการแสดงตนเป็น 

     พทุธมามกะ 

2 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

               ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  เวลา   8   ชัว่โมง       รหสั      ส11101 (ต่อ) 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

การบริหารจิต            

และเจริญปัญญา 

1.3 ป.1/4 

 

  1. การฝึกสวดมนตแ์ละแผเ่มตตา 

  2. ความหมายของสติ สมาธิ และปัญญา 

  3. การฝึกใหมี้สติในการฟัง การคิด  

      การถาม การอ่าน และการเขียน 

3 

วนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

 

ส 1.2 ป.1/3 

 

  1.วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา: วนั 

     มาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา 

     และวนัอฏัฐมีบูชา 

  2. ศาสนพิธี: การบูชาพระรัตนตรัย 

3 

 

สาระ  : หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

การเป็นพลเมืองดี 

 

ส 2.1 ป.1/1 

ส 2.1 ป.1/2 

1. รู้จกัหนา้ท่ีและทาํประโยชน์ต่อ 

    ครอบครัวและโรงเรียน 

2. รู้จกัความสามารถและความดีของ 

   ตนเองและผูอ่ื้น 

3 

โครงสร้างและ

บทบาทหนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัว

และโรงเรียน 

 ส 2.2 ป.1/1 

 ส 2.2 ป.1/2 

 1.โครงสร้าง  

 2. บทบาท 

 3. สิทธิ  

 4. หนา้ท่ี 

 

8 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

               ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  เวลา   8   ชัว่โมง       รหสั      ส11101 (ต่อ) 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

การมีส่วนร่วมตาม

กระบวนการ

ประชาธิปไตย 

 

ส 2.2 ป.1/3 

 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํกิจกรรม 

   ในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํกิจกรรม 

    ในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 

4 

 

สาระ : เศรษฐศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

การใชจ่้ายเงินเพื่อ

ซ้ือสินคา้และ

บริการ  อยา่งคุม้ค่า 

ส 3.1 ป.1/1 

ส 3.1 ป.1/2 

  1. สินคา้และบริการ 

  2. การใชจ่้ายเงินในชีวิตประจาํวนั 

  3. การออมเงิน 

6 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากร 

ส 3.1 ป.1/3 

 

  1.ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และ 

     ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

  2.ทรัพยากรท่ีเป็นของส่วนตวั และ 

     ทรัพยากรท่ีเป็นของส่วนรวม 

  3.วิธีการใชท้รัพยากรส่วนตวั และ 

     ทรัพยากรส่วนรวม อยา่งประหยดั 

      และคุม้ค่า 

5 

การทาํงาน 

 

ส 3.2 ป.1/1 

 

  1. อาชีพของบุคคล 

  2. ความสาํคญัของการทาํงาน 

4 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

               ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  เวลา   8   ชัว่โมง       รหสั      ส11101 (ต่อ) 

สาระ : ภูมิศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระสาํคญั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

 

ส 5.1 ป.1/1 

 

  1. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน      

  2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม  

      ธรรมชาติ 

  3. มนุษยห์รือผูค้น 

5 

ทิศหลกัและท่ีตั้งของ

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

 

ส 5.1 ป.1/2, ป.1/3 

 

  1. การหาทิศหลกั 

  2. ทิศหลกั 4 ทิศ 

  

5 

แผนผงัหอ้งเรียน

ของเรา 

ส 5.1 ป.1/4 

 

 1. การใชทิ้ศทั้ง 4 กาํหนดแผนผงั 

 2. การใชแ้ผนผงัหอ้งเรียน 
5 

การเปล่ียนแปลงของ

สภาพอากาศในรอบ

วนั 

ส 5.1 ป.1/5 

 

 1. สภาพอากาศในเวลากลางวนั และ 

      กลางคืน 

 2. อุณหภูมิในบรรยากาศ  ฝน  เมฆ ลม 

5 

ภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศกบัความ

เป็นอยูข่องมนุษย ์

ส 5.2 ป.1/1 

 

  1. ภูมิประเทศกบัความเป็นอยูข่อง 

      มนุษย ์

 2. ภูมิอากาศกบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ 

5 

                                            รวม 80 

 

ท่ีมา :  โรงเรียนบาํรุงวิทยา, หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบํารุงวทิยา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   (นครปฐม: โรงเรียนบาํรุงวิทยา, 2553: 31-37) 
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ในการวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัว โรงเรียน ระบุประโยชน์ของการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โครงสร้าง 

บทบาท สิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว  และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ

โรงเรียน          ตามตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 ส 2.2 ป.1/2 จากโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และสาระสาํคญั

ของหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้าํเน้ือหามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต

ในสังคม   มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนัยึดมัน่ ศรัทธา และ

ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีตวัช้ีวดั

ท่ีเป็นเป้าหมายให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดงัน้ี ตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้างบทบาท  และหน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ส 2.2 ป.1/2 ระบุบทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองในครอบครัว

และโรงเรียน ซ่ึงมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน บทบาทหน้าท่ี สิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ สถานภาพ   

บทบาท สิทธิ/หนา้ท่ี และการปฏิบติัตามบรรทดัฐาน 

 

การสอนสังคมศึกษา 

ความหมายของสังคมศึกษา 

ในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ครูจะตอ้งมีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบความหมายของสังคมศึกษาเป็นอย่างดี  ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายของสงัคมศึกษาไวด้งัน้ี 

พชัร  มีกลาง (2542: 11) ไดใ้หค้วามหมายของสังคมศึกษาไว ้3 ลกัษณะ คือ เป็นวิชาท่ี

มุ่งถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดี เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัสังคมศาสตร์ และเป็นการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบสวนสอบสวน 

ไมเคลลิส (Michaellis ,1980: 3-4, อา้งในวนัเพญ็ วรรณโกมล, 2542: 2 ) ไดใ้หค้วาม

ของวิชาสังคมศึกษาว่า “เป็นวิชาท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัสังคมมนุษย ์เศรษฐกิจ กิจกรรม

ทางการเมืองทั้ งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ การ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ การแกปั้ญหา และวางแนวทางสาํหรับอนาคตของ
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ผูเ้รียนดว้ย  และยงักล่าวถึงความหมายของสังคมในเชิงปรัชญาและความเช่ือแบบต่างๆ สรุปไว ้     

5 ประเภทดงัน้ีคือ 

1.  สังคมศึกษาในฐานะการถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดี (Social Studies as 

Citizenship Transmission) 

2.  สังคมศึกษาในฐานะเป็นการศึกษาทางสังคมศาสตร์ (Social Studies as Social 

Science Education) 

3.  สังคมศึกษาในฐานะการคิดอยา่งไตร่ตรอง (Social Studies as Reflective 

Thinking) 

4. สังคมศึกษาในฐานะเป็นการวิพากษส์ังคมและการปฏิบติั (Social Studies as 

SocialCriticism   and Action   

5. สังคมศึกษาในฐานะเป็นการพฒันาเอกตับุคคล (Social Studies as Personal 

Development of the Individual) 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ สังคมศึกษา หมายถึง เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งถ่ายทอดความ

เป็นพลเมืองดี บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการคิด 

แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  และนาํความรู้ไปใชป้ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

ความสําคญั ธรรมชาติ และลกัษณะเฉพาะ 

กรมวิชาการ (2544 ก : 3-75) ไดร้ะบุถึงความสาํคญั ธรรมชาติ ของกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความสาํคญัในดา้นพฒันาคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียนให้เป็น

พลเมืองดี     มีเหตุผลดว้ยกศุลจิต มีความคิดสร้างสรรค ์มัน่ใจในคุณธรรม นาํความรู้เพื่อการดาํเนิน

ชีวิตท่ีมีความสุข โดยใชเ้ทคนิค วิทยาการ จากจิตวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มาปรับใชใ้นการดาํรงชีวิตใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข     ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความเจริญงอกงาม                  

ในดา้นต่างๆ คือ 
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1.  ดา้นความรู้ จะใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลกัการ

สาํคญัของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์จริยธรรม 

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ปรัชญาและศาสนา ตาม

ขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั้น ในลกัษณะบูรณาการ 

2.  ดา้นทกัษะกระบวนการ ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดทกัษะและกระบวนการ

ต่างๆ เช่น ทกัษะทางวิชาการ และทกัษะทางสงัคม เป็นตน้ 

3.  ดา้นเจตคติและค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจะ

ช่วยพฒันาเจตคติและค่านิยมเก่ียวกบัประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย ์เช่น รู้จกัพึ่งตนเองซ่ือสัตย์

สุจริต มีวินยั มีความกตญั�ู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตท่ีดี ความพอใจในการ

บริโภค เห็นคุณค่าของการทาํงาน รู้จกัคิดวิเคราะห์ สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ค่านิยม และเจตคติ      

ท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนไดเ้ม่ือ

มองในภาพรวมแลว้พบว่า ความสาํคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

นั้น นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ

และสังคมวฒันธรรมแลว้ ยงัมีทกัษะและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะสามารถนาํมาใชป้ระกอบในการ

ตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบในการดาํเนินชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนการนาํความรู้ทางจริยธรรม หลกัธรรมทางศาสนามาพฒันา

ตนเองและสงัคม ทาํใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

การจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งเขา้ใจจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัยิ่ง 

คือ การสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สาระสาํคญัของเน้ือหาวิชา และมีหนา้ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพฒันาตนเองและสังคมได้ โดยการ

ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติท่ีดีเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ รู้จกัคิด สามารถปรับตวัใหท้นั

ต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  ในสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์ การสอนท่ีดีของครูสงัคมศึกษานั้น ควรเป็น

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและถูกตอ้ง จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของครูสังคม

ศึกษา ผลงานของครูสังคมศึกษาท่ีบงัเกิดข้ึนเป็นผลดีต่อตวัผูเ้รียนและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ

การเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้ และในการสอนวิชาสังคมศึกษาซ่ึงลกัษณะเน้ือหาวิชาค่อนขา้งมาก 

บางคร้ังกน่็าเบ่ือสาํหรับนกัเรียนทาํอยา่งไรท่ีจะทาํใหก้ารสอนของครูแต่ละชัว่โมงประสบผล สาํเร็จ 
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ควรใชส้ถานท่ีภายนอกห้องเรียนบา้ง ไม่ควรจาํเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เช่น ให้นกัเรียนไป

สมัภาษณ์คนในชุมชนบา้งและวิธีการท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนสงัคมศึกษาประสบผลสาํเร็จดงัน้ี 

1.  การคุมชั้นเรียนในการเรียนการสอนหากนักเรียนไม่สามารถท่ีนั่งฟังได้นานๆ           

เกิน 20 นาที ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการเรียนของนกัเรียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้วิธีการควบคุมพฤติกรรม 

ของนกัเรียนนั้นสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การแบ่งกลุ่มใหก้ลุ่มควบคุมกนัเอง การเสริมแรงดว้ย

การให้รางวลั การลงโทษ ใชว้ิธีการตดัสิทธ์ิในผลประโยชน์ท่ีเด็กพึงจะไดรั้บเช่น ไม่ให้ทาํงาน

ร่วมกบัคนอ่ืน งดกิจกรรมบางอยา่ง ท่ีเพื่อนไดท้าํกนั  

2.  การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนรวมในการเรียนการสอน ครูควรงดเวน้การสอน

ดว้ยการบรรยายมากเกินไป ถา้จะใชก้็พยายามใชใ้หน้อ้ยๆ เวลาสอนตอ้งยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง      

ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เช่น แบ่งกลุ่มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จดันิทรรศการดว้ย

ตนเอง การช่วยผลิตส่ือ หรือใหน้กัเรียนมีหนา้ท่ีช่วยเกบ็ส่ือเม่ือสอนเสร็จ หรือเตรียมส่ือขณะสอน 

3. สร้างความสนใจเร่ืองท่ีจะเรียนในชัว่โมงดว้ยการใชส่ื้อ หรือเกม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อให้นกัเรียนกระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียนในเน้ือเร่ืองท่ีจะสอน เพราะถา้นกัเรียนมีความสนใจ

เม่ือเร่ิมแลว้ การเรียนยอ่มต่อเน่ืองไปในทางท่ีดี เช่น จะสอนประวติัศาสตร์เร่ืองการกูเ้อกราชของ

พระเจา้ตากสิน ครูอาจใชรู้ปภาพ หรืออดัเสียงจากละครโทรทศัน์มาใหฟั้ง เพื่อจะนาํเขา้สู่การสอน

เร่ืองท่ีจะเรียน           

4. ควรเลือกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน กาํลงัอยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไป มาเกร่ินนาํเพื่อ

โยงสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีสอน หรือนาํเร่ืองท่ีเกิดข้ึน นาํมาอภิปรายร่วมกนั เช่น การอดอาหารประทว้ง

ร่างรัฐธรรมนูญเม่ือ พ.ศ. 2534 ของกลุ่มนกัศึกษา ประชาชน ครูจะใชเ้ร่ืองน้ีกล่าวนาํสนทนา เพื่อ

สอนเร่ืองรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย หรือใชข้่าวท่ีเกิดข้ึนเป็นเน้ือหาแลว้ให้นักเรียน

อภิปรายร่วมกนัโดยกาํหนดหวัขอ้ใหค้รอบคุลมเร่ืองท่ีสอน 

5. การสอนวิชาสังคมศึกษาควรใชส้ถานท่ีภายนอกห้องเรียนบา้ง ไม่ควรจาํเจอยูใ่น

ห้อง เรียน อย่างเดียว เช่น ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์คนในชุมชนบา้ง บางคร้ังอาจให้นักเรียนได้

ปฏิบติัจริง เช่น การใชบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้ หรือการสร้างสถานการณ์จาํลองใหท้ดลองปฏิบติั เช่น 

การเลือกตั้ง 
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6.  ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาทุกคร้ังครูควรพยายามท่ีจะให้มีความ

หลากหลายกนัในเร่ืองของรูปแบบและวิธีการ การสอนท่ีใชรู้ปแบบและวิธีการเดียวกนัตลอด มณี

รัตน์ ศุภานุสนธ์ิ0 (ท่ีมา http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117433: 2011  

วสัิยทศัน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กาํหนดวิสยัทศัน์ของกลุ่มดงัน้ี 

1.  เป็นศาสตร์บูรณาการท่ีมุ่งให้เยาวชนเป็นผูมี้การศึกษา พร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํเป็นผูมี้

ส่วนร่วม และเป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบโดย  

1.1 นาํความรู้จากอดีตมาสร้างความเขา้ใจในมรดกทางวฒันธรรมของประเทศเพื่อ

การตดัสินใจในการเป็นพลเมืองดี 

1.2 นาํความรู้เก่ียวกบัโลกของเรามาสร้างความเขา้ใจในกระบวนการก่อเกิดสภาพ 

แวด ลอ้มของมนุษย ์เพื่อการตดัสินใจในการดาํรงชีวิตในสงัคม 

1.3   นาํความรู้เร่ืองการเมืองการปกครองมาตดัสินใจเก่ียวกบัปกครอง ชุมชน

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติของตน 

1.4   นาํความรู้เร่ืองการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินคา้และบริการมาตดัสินใจ

ในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัเพื่อการดาํรงชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพ และการอยูใ่นสงัคม 

1.5   นาํความรู้เก่ียวกบัคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตดัสินใจในการประพฤติ

ปฏิบติัตน และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

1.6  นาํวิธีการทางสังคมศาสตร์มาคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัประเด็นปัญหาในสังคม

และกาํหนด  แนวทางประพฤติปฏิบติัท่ีสร้างสรรคต่์อส่วนรวมเยาวชนจาํเป็นตอ้งศึกษาสาระการ

เรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อให้เขา้ใจสังคมโลกท่ีซบัซอ้น สามารถ

ปกครองดูแลตนเองและเอาใจใส่ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของโลกได ้ ดงันั้น ตลอดระยะเวลาของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดใ้ช้

ความรู้อยา่งมีความหมายเพื่อการตดัสินใจการสาํรวจตรวจสอบ การสืบคน้ การสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 

และนาํทางตนเองและผูอ่ื้น เช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได ้

http://www.gotoknow.org/profiles/users/spmaneerat
http://www.gotoknow.org/profiles/users/spmaneerat
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117433
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2. ไดบู้รณาการสรรพความรู้ กระบวนการและปัจจยัต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตาม

เป้าหมายของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ การเรียนการสอนตอ้งใชข้อ้มูลความรู้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน

ประเทศชาติ และระดบัโลก เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั 

3.  ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมยัร่วมกบัเพื่อนและผูใ้หญ่ สามารถแสดง

จุดยืนในค่านิยม จริยธรรมของตนอยา่งเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกนัก็รับฟังเหตุผลของผูอ่ื้นท่ี

แตกต่างจากตนอยา่งตั้งใจ 

4.  การเรียนการสอน เป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหวัขอ้ท่ี

ลึกซ้ึง ทา้ทาย ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอยา่งมีความหมาย ไดรั้บการประเมินท่ีเนน้การ

นาํความรู้มาประยกุตใ์ชทุ้กมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีการ

จดัเตรียมโครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเป็นจริงของสังคมให้ผูเ้รียนไดน้าํส่ิงท่ีเรียนไป

ใชไ้ดจ้ริงในการดาํเนินชีวิต 

คุณภาพของผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีเป้าหมาย/ความคาดหวงัท่ี

สําคญั คือ ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ภายใตก้ารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวนั้น จาํเป็นตอ้ง

มีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ คือ ความรู้ ทกัษะและกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้าํหนดให้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

ประกอบดว้ยศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขา มีลกัษณะเป็นสหการวิทยามุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ

กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ รวมทั้งไดแ้สดงบทบาทและความ

รับผดิชอบทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสภาพแวดลอ้มจากองคป์ระกอบดงักล่าวจึงให้กลุ่มสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีจุดเนน้ในการสร้างคุณภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี 

ยึดมัน่ในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ สามารถนาํหลกัคาํ

สอนไปใชป้ฏิบติัในการอยูร่่วมกนัได ้ เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

รวมทั้งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคมส่วนรวม 
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ยึดมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมายขนบธรรมเนียมและ

วฒันธรรมไทย รวมทั้งถ่ายทอดส่ิงท่ีดีงามไวเ้ป็นมรดกของชาติเพื่อสันติสุขของสังคมไทยและ

สงัคมโลก 

มีความสามารถในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการ

ดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และสามารถนาํหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนั สามารถใชว้ิธีการทางประวติั มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และ

นาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีงามระหว่างมนุษยก์ับมนุษย  ์ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มเป็นผูส้ร้าง

วฒันธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตลอด

ระยะเวลาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ไดมี้ส่วนส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและมีจุดเนน้เม่ือผูเ้รียนจบปี

สุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 

(จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

1. ไดเ้รียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและผูท่ี้อยูร่อบขา้ง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน

ท่ีอยูอ่าศยั และเช่ือมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 

2. ไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะกระบวนการและมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาให้มี

คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีความเป็นพลเมืองดี 

มีความรับผดิชอบ การอยูร่่วมกนั และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอ้งเรียน 

และไดฝึ้กการตดัสินใจ 

3. ไดศึ้กษาเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในลกัษณะการบูร

ณาการ ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัปัจจุบนัและอดีต มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดข้อ้คิด

เก่ียวกบัรายรับและรายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภครู้จกัการออมขั้นตน้ และ

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ไดรั้บการพฒันาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมหนา้ท่ีพลเมือง 

เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทาํความเขา้ใจความรู้ในขั้น

ต่อไป 

หลกัการและวธีิการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเรียนไดเ้ป็นอย่างดี การเรียนรู้จะบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไดน้ั้นส่ิงสําคญั

ประการหน่ึงคือ การจดัการเรียนรู้ของผูส้อน สาํนกังานเลขาธิการสภาการสภาการศึกษา (2547:13-14) 

กล่าวว่า ผูส้อนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญั ท่ีตอ้งรู้จกันาํการจดัการเรียนรู้และเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้มาจดักระบวนการการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนนั้น  จะตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ

และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้อนจะตอ้งรู้วิธีการฝึกผูเ้รียน

ให้มีทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อ

ป้องกันและแก้ปัญหา จัดให้มีกิจกรรมทั้ งในและนอกชั้ นเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

ผูส้อนจะตอ้งรู้จกัจดัการ จดักระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ รวมทั้งการปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หมี้ความสมดุลกนันอกจากนั้น ผูส้อนควร

จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มและอาํนวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนและมีความรอบรู้  

รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการวัดและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนดว้ย จะเห็นว่าการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ควรจะจดัการเรียนรู้ตั้งแต่ในระดบัประถมศึกษาเพื่อเป็นการพฒันา

ความรู้กระบวนการ คุณธรรมเจตคติ ค่านิยมท่ีดีให้กบัผูเ้รียน และยงัเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อ

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

กจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

เฟรนเกล (Fraenkel, Jack R, อา้งถึงใน สิริวรรณ ศรีพหล, 2542: 473-474) แบ่ง

กิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
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1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดร้บขอ้มูลและเน้ือหาสาระในการเรียนรู้วิชา

สงัคมศึกษา ครูอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการใหไ้ดรั้บความรู้หรือเน้ือหาสาระวิชา ถา้ครูมี

ความต้องการดังกล่าวแล้ว กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะจัดให้สอดคล้อง มีอยู่หลายประเภท เช่น 

กิจกรรมการอ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต การฟัง การดูภาพยนตร์ กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี เนน้ให้

ผูเ้รียนปฏิบติัเพื่อไดข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปคิดหรือปรับปรุงเป็น

มโนคติต่อไป  ในการเรียนรู้ผูเ้รียนยอ่มจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลก่อนแลว้จึงจะเกิดการเรียนรู้ภายหลงัโดย

นาํขอ้มูลเหล่านั้นไปคิดหรือไปวิเคราะห์ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูล 

กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถจดั และรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บ

อยา่งเป็นหมวดหมู่ คือ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ประเภท 1 จะไดข้อ้มูล เน้ือหาสาระแลว้

นาํขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระนั้นมาจดเขา้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมดงักล่าว เช่น การ

ทาํแผนภูมิ   การทาํแผนท่ี การทาํสงัเขปหวัขอ้ การทาํรายงาน เป็นตน้ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดส้าธิต และแสดงความคิดเห็น กิจกรรม

ประเภทน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้าธิต และแสดงความคิดเห็นส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้ไปแลว้ เช่น กิจกรรมท่ี

เก่ียวกบัการอภิปราย การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวจะส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงทกัษะ กระบวนการใชค้วามคิด แสดงวิธีการเขา้ใจ ปฏิกิริยาท่ีมีต่อปัญหาและ

ความรู้สึกต่อผูอ่ื้น 

4. กิจกรรมการเยนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียน ไดแ้สดงความสามารถเชิงสร้างสรรค ์กิจกรรม

ประเภทน้ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ แสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์ แสดง

ความสามารถทั้งในดา้นการเรียนรู้ ความรู้สึก อารมณ์ เป็นตน้ เช่น การแต่งเพลงง่ายๆ ท่ีเก่ียวกบั

สาระเน้ือหาสาระไดเ้รียนไปแลว้ การแต่งนิทาน การสร้างหุ่นจาํลอง การวาดภาพ เป็นตน้ 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

น่ิมนวล  ทศวฒัน์ (2542:45-46) ไดใ้หแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษาดงัน้ี 

1. ในการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูจะต้องยึดนักเรียนเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางซ่ึง

หมายถึงว่าการพิจารณาเน้ือหาของบทเรียนก็ดี การจดักิจกรรมการเรียนรู้ก็ดี ควรให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน  
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2. เน้นให้นักเรียนเป็นผูป้ฏิบติัหรือทาํกิจกรรมและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครู

จะตอ้งลดบทบาทของตนเองซ่ึงแต่เดิมครูเป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนฝ่ายเดียว มาเป็นผู ้

แนะนํา   แนะแนว และช่วยเหลือเม่ือนักเรียนประสบปัญหาเหล่านั้ น การเรียนรู้ควรมุ่งเน้น 

กระบวนการเรียนมากกวา่เนน้ท่ีเน้ือหาวิชาเป็นสาํคญั 

3. ใชว้ิธีการวิทยาศาสตร์เป็นแม่บทในการเรียนรู้ เช่นการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 

และการจดัการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน ซ่ึงเป็นการฝึกให้นกัเรียนคิดและแกปั้ญหาอยา่งมีระบบซ่ึง

สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สัมพนัธ์กบัสภาพจริงในชีวิตประจาํวนัของ

ผูเ้รียน   เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํเอาส่ิงท่ีเรียนในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจาํวนัจริงได้   ใน

ขณะเดียวกนัให้โอกาสผูเ้รียนนาํเอาขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ของสังคมมาอภิปรายในชั้นเรียน เช่น ปัญหา

ความความขดัแยง้ทางสงัคม ปัญหาทางการเมือง ปัญหายาเสพติด และปัญหาประชากร เป็นตน้ 

5. ฝึกการอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย  โดยจดัสภาพการเรียนรู้ใหน้กัเรียนทาํงานเป็น

กลุ่มร่วมกนั  ตามวิถีการประชาธิปไตย  กล่าวคือ   วางแผนงานร่วมกนั  แบ่งงานให้สมาชิกของ

กลุ่มรับผดิชอบตามความสามารถและความถนดั   ปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ  และร่วมกนัแกปั้ญหา

สมาชิกในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนใหญ่  คาํนึงถึงประโยชน์ของหมู่คณะยิ่งกว่า

ประโยชน์ส่วนตวั  และยงัส่งผลให้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัต่อไปในอนาคตอีกด้วย      

ให้ผูส้อนสามารถพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งหัวขอ้ในรูปของ

ปัญหาหรือแนวคิดท่ีขดัแยง้  เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสาํคญั     

จดัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน   

เนน้การใหผู้เ้รียนไดสื้บเสาะหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง อนัจะทาํใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

การจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 E 

ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ลอวส์ัน ( Lawson 1995: 424, อา้งถึงใน ไพฑูรย ์หาญเชิงชยั, 2550: 18)  กล่าวว่า การ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning Cycle) เป็นรูปแบบของกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถใชว้ิธีการ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย

ดว้ยตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivism) ซ่ึงไม่เนน้การสอน

แบบบรรยาย หรือบอกเล่า หรือใหผู้เ้รียนเป็นผูรั้บเน้ือหาวิชาต่างๆ จากครู หากแต่ครูจะตอ้งกระตุน้

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยมีความเช่ือว่านกัเรียน

มีวฏัจกัรการเรียนรู้อยูแ่ลว้ 

 เฮอร์โรน (Herron 1971: 171 – 181) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น

วิธีการเรียนรู้ท่ีมีเง่ือนไขหรือกาํหนดให้นกัเรียนตอ้งรับรู้และกาํหนดปัญหาเพื่อติดตามหาคาํตอบ

และรับรู้วา่คาํตอบของปัญหาดงักล่าวจะเป็นทั้งผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาต่อไป 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) กล่าวว่า การเรียนการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนคน้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเองโดย

ผ่านกระบวนการคิดและใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ครูตอ้งปรับบทบาทจาก

ผูป้้อนขอ้มูล มาเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ  

ทิศนา  แขมมณี (2547: 67-68) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น

กระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งสืบคน้ สํารวจ ตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวิธีต่างๆ จนทาํให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของผูเ้รียนได ้การท่ีผูเ้รียนจะสร้าง

องคค์วามรู้ไดเ้องนั้น ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 

กิตติชยั สุธาสิโนบล (2541: 33) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น

กระบวนการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและพฒันาการทางสมองของผูเ้รียน 

โดยคาํนึงถึงความรู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์ ทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ความคิด และการ

กระทาํเพื่อสร้างงานแห่งการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี 

สรุปไดว้่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนท่ีให้นักเรียนไดค้น้หาความรู้ใหม่ดว้ย

ตนเอง เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสืบเสาะหาความรู้โดย

ใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถตอบสนองความตอ้งการและพฒันาการทางสมอง

ของผูเ้รียนโดยมีครูผูส้อนเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํ  อาํนวยความสะดวกให้การเรียนรู้ ตั้งคาํถาม
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กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เองและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั 

แนวคดิ  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัรูปแบบการสอนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E 

การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การกพฒันาความคิดและความสามารถโดย

อาศยัประสบการณ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหบุ้คคลดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุขในสังคม ดงันั้นก่อนท่ีครูผูส้อนจะจดัการเรียนการสอน จะตอ้งตระหนักว่าการเรียนรู้

เกิดข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง การเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ฉะนั้นประสบการณ์

ของนักเรียนจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการท่ีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้

เสาะหา สาํรวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการ

รับรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของของนกัเรียนเองและเก็บเป็นขอ้มูล

ในสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถนาํมาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหนา้ (สถาบนัส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์, 2547) 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ป็นกระบวนการพฒันาสติปัญญาท่ีผูเ้รียนมีบทบาทในการ

เรียนรู้ของตนเองโดยพยายามค้นพบความรู้จากการตรวจสอบข้อมูลท่ีขัดแยง้กับความรู้เดิม 

กระบวนการสร้างความรู้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งการดูดซึมและการปรับขยายขอ้มูลกลายเป็น

ความรู้ใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน สลาวิน (Slavin,1994) บทบาทท่ีสาํคญัของครูในการเรียนการสอน

แบบน้ี คือการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยครูตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนทดสอบความรู้เดิมของ

ตนเองเสมอและเปรียบเทียบความรู้ของตนกบัความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยครูตอ้ง

คอยตรวจดูความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงแนวคิดของเด็กว่าเขา้ใกลค้วามรู้วิทยาศาสตร์

หรือไม่(Fensham,1998 อา้งถึงใน สุนีย ์คลา้ยนิล, 2542 : 6 ) 

การจดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้นมีพื้นฐานจากทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์โดยมีรากฐานสาํคญัมาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เปียเจต ์(Piaget, 1965) 

ซ่ึงอธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการดูดซึม 

(assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พฒันาการเกิดข้ึน เม่ือ

บุคคลรับและซึมซาบขอ้มูลหรือประสบการณ์เขา้ไปสัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางท่ีมีอยู่

เดิม หากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัได ้จะภาวะไม่สมดุลข้ึน (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับ
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สภาพใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget เช่ือ

ว่า คนทุกคนจะมีพัฒนาเชาว์ปัญญาเป็นลําดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์  

ประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิงตรรกยะและ

คณิตศาสตร์ทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพฒันาความสมดุลของ

บุคคลนั้น(ทิศนา เขมมณี , 2550: 47-48 )  

ทฤษฎีของ Piaget อยูบ่นพื้นฐานของแนวคิด 3 ประการ ดงัน้ี คือ 

1.  ความรู้เป็นผลของปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกนัระหวา่งบุคคลและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ความฉลาดสามารถึกฝนไดจ้ากการใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

3.  การพฒันาทางด้านความรู้ความเขา้ใจเป็นเร่ืองของกลไกการควบคุมของแต่ละ

บุคคลและผสมผสานกบัปฏิสมัพนัธ์ทางดา้นร่างกายและสงัคมดว้ย 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget ถูกนาํมาประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายในวงการศึกษาซ่ึง

พบวา่มีแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการสืบเสาะดงัน้ีคือ 

1.  การเรียนรู้ของเดก็ควรจะต่ืนตวัและอยูบ่นพื้นฐานของการคน้พบส่ิงต่าง ๆ 

2.  เดก็ควรไดรั้บโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งเพื่อน 

3.  ยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนควรจะมีการดัดแปลง ยืดหยุ่น เพื่อให้มีความ

เหมาะสมกบัโครงสร้างของความรู้ความเขา้ใจของเดก็ 

4.  การเปล่ียนแปลงแนวคิดเด็กควรไดรั้บการส่งเสริม โดยครูอาจมีการทดสอบเพ่ือดู

แนวความคิดของเด็ก และควรตระหนกัในเร่ืองของการส่งเสริมให้เด็กมีการคิดอยา่งแบบแผนทาง

วิทยาศาสตร์ 

การสร้างความรู้เป็นกระบวนการเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่กบัโครงสร้างความรู้เดิมดงัน้ี 

1.  เร่ิมจากการรับรู้ผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่ การสมัผสัแตะตอ้ง การไดย้นิ  

การมองเห็น การดมกล่ิน และการชิมรส ขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียนใส่ใจจะเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ความจาํระยะ

สั้นอยา่งรวดเร็ว กระบวนการท่ีขอ้มูลจะถูกเกบ็เขา้ไปในความจาํระยะสั้นมี 2 อยา่งคือ การรู้จกัและ 

การใส่ใจ 
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2.  การเรียกคืนความรู้ท่ีจดัเก็บอยูใ่นความทรงจาํระยะยาว การจดัเก็บความรู้เก่ียวขอ้ง

กบัการกระตุน้มโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งในความจาํระยะยาวและมโนทศัน์ท่ีถูกกระตุน้น้ีจะลดความยาว

ของเครือข่ายมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งลง มโนทศัน์ท่ีถูกกระตุน้กจ็ะถูกเรียกเขา้สู่ความจาํระยะสั้น 

3.  การเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสักบัขอ้มูลท่ีเป็น

ความรู้เดิมในการเช่ือมโยงขอ้มูลนั้น ตอ้งมีการเรียกคืนความรู้ท่ีจดัเก็บอยูใ่นความทรงจาํระยะยาว

โดยการเช่ือมโยงนั้นเป็นการอธิบาย การแปลความหมาย การประเมิน การเปรียบเทียบ และการ

โตแ้ยง้ขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิมทาํใหเ้กิดการดูดซึมและการปรับโครงสร้างทางความคิด 

ประโยชน์ของการตรวจสอบความรู้เดิมสรุปไดด้งัน้ี  ลาวสนั (Lawson, 1995) 

1.  การตรวจสอบความรู้เดิมจะทาํใหผู้ส้อนไดรั้บรู้ถึงความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้นาํมา

วางแผนการสอน 

2.  ผูเ้รียนสามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้

เกิดแรงจูงใจในการแกปั้ญหา โดยใชค้วามรู้เดิมเป็นแนวทาง 

3.  แมว้่าผูเ้รียนจะมีความรู้เดิมท่ีแตกต่างกนั แต่การตรวจสอบความรู้เดิมโดยการเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนลงขอ้สรุปกลายเป็นความรู้เดิมเดียวกนัและเป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง

โลกของความเป็นจริงภายนอกกบัในหอ้งเรียน 

ไดรเวอร์ (Driver,1986. อา้งถึงในสุนีย ์คลา้ยนิลม, 2542:6) เสนอวิธีการสอนตามแนว

คอนสตรัคติวิสต ์ไวเ้ป็น 5 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 คือการเตรียมตวันกัเรียนใหส้นใจเร่ืองจะศึกษากนัในหวัขอ้ใดหน่ึงหรือ

ประเดน็ใดประเดน็หน่ึง (0rientaion) อาจเรียกวา่เป็นระยะวางแผนการสอนกไ็ด ้

ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีดึงความรู้เดิมของเด็กออกมา (elicitation) ระยะน้ีครูจะตอ้ง

ช่วยให้นกัเรียนรู้ตวัว่าในเร่ืองนั้น ๆ มีความรู้เดิมอะไรอยู ่เพ่ือครูจะไดว้่าเด็กรู้อะไรมาบา้งถูกหรือ

ผดิอยา่งไร 

ระยะท่ี 3 เป็นการทาํใหเ้ดก็รู้วา่ในความรู้หรือความคิดของเขานั้น ยงัมีความรู้อยา่ง

อ่ืนหรือมีความหมายอย่างอ่ืน ท่ีไม่เหมือนกับส่ิงท่ีเขายึดอยู่ เด็กจะเร่ิมสํารวจแนวคิดหรือ

ความหมายของตนเองดว้ยจิตท่ีวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์แลว้จึงปรับเปล่ียนหรือขยายความคิดเดิม
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ออกไปครอบคลุมความรู้ใหม่และในท่ีสุดคือเอาความรู้/แนวคิด/ความหมายใหม่แทนของเดิมหรือ

สร้างใหม่ (restructuring) ระยะน้ีเป็นหวัใจของการเรียนการสอน ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความชดัเจน และแลกเปล่ียนความคิด (clarification and 

exchange) 

ขั้นตอนท่ี 2 เขา้สู่สถานการณ์ขดัแยง้ (expose to conflict situation) 

ขั้นตอนท่ี 3 สร้างความคิดใหม่ (construction of new ideas) 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินความคิดใหม่ (evaluation) 

ระยะท่ี 4 เป็นการประยุกต ์(application) แนวคิดหรือความรู้ท่ีสร้างใหม่ไป

เช่ือมโยงกบัสถานการณ์อ่ืนหรือความรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระยะท่ี 5 ทบทวน (review) เพื่อให้ผูเ้รียนออกมาถึงความคิดหรือความรู้ของเขา

เปรียบเทียบกบัแนวคิดเดิมท่ีเดก็เคยมีมานั้น มีการเปล่ียนแปลง 

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เนน้ขั้นตอนสาํรวจ

ความรู้เดิมหรือลว้งประสบการณ์เดิม แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนนั้นเกิดความสงสัยหรือเกิดปัญหาใหม่

เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ เร่ิมเกิดความไม่สมดุลทางความคิด

แลว้ใชก้ระบวนการสาํรวจคน้หาเพื่อหาคาํตอบและปรับสมดุลทางความคิด อีกทั้งนาํความรู้ท่ีไดไ้ป

เช่ือมโยงและแกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความคงทด

และยาวนาน เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (Eisenkraft, 2003: 56) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้นักเรียนควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 

สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น

เคร่ืองมือ โดยครูเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจาก

ทฤษฎีคอนตรัคติวิสต ์ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget โดยการเรียน

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E นั้นเนน้ท่ีขั้นของตรวจสอบความรู้เดิมและขั้นตองของการนาํความรู้ไป

ใชเ้พื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนสมบูรณ์ข้ึน 
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ความเป็นมาของรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E 

การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้รูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันามาจากรูปแบบการเรียนรการสอนตามลาํดบัดงัน้ี 

  1.  วฏัจกัรการเรียนรู้ 3 ขั้น (3– E Learning Cycle) คาร์พลสั (Karplus 1977: 169) 

ไดพ้ฒันาข้ึน ในโครงการปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ (Science Curriculum Improvement Study 

Program หรือ SCIS ประกอบดว้ย 3  ขั้นตอน คือ ขั้นสาํรวจ (Explorating) ขั้นสร้างและขั้นตอน

หลงั ต่อมา บาร์แมนและโกตาร์ (Barman and Kotar 1989: 29-32) ไดป้รับปรุงเป็นขั้นสาํรวจ 

(Exploration)ขั้นแนะนาํมโนทศัน์ (Concept Introduction) และขั้นประยุกตม์โนทศัน์(Concept 

Application) ต่อมานกัวิทยาศาสตร์ไดด้ดัแปลงขั้นแนะนาํมโนทศัน์ เป็นขั้นแนะนาํคาํสาํคญั (Term 

Introduction) ดว้ยเหตุผลท่ีว่าครูสามารถแนะนาํและอธิบายคาํสาํคญัหรือนิยามศพัทเ์ฉพาะให้กบั

นกัเรียนแต่มิใช่แนะนาํมโนทศัน์ให้แก่นกัเรียนเพราะนกัเรียนตอ้งเป็นผูค้น้พบหรือสร้างมโนทศัน์

ดว้ยตนเอง (Hewson,1988: 595)  แต่อย่างไรก็ตามมีการปรับเปล่ียนช่ือของขั้นตอนท่ี 2 ให้

เหมาะสมยิ่งข้ึน ดงัเช่น คาริน (Carin, 1993: 98-99) ปรับเปล่ียนขั้นสร้างมโนทศัน์ (Concept 

Formation) อะบรูส คาโต (Abruscato 1996 : 169) ไดป้รับเปล่ียนขั้นไดม้าซ่ึงมโนทศัน์ (Concept 

Acguisition)  

3. วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5-E  Learning Cycle)  ปี ค.ศ. 1992 โครงการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (Biological Science Curriculum Studies 

หรือ BSCS) ไดป้รับวฏัจกัรการเรียนรู้ ออกเป็น 5 ขั้น หรือเรียก ยอ่ว่า 5 E เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับ

ใชอ้อกแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน (นนัทิยา บุญเคลือบ, 2540: 13-

14) ไดแ้ก่    1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน (Engagement Phase) 2) ขั้นสาํรวจ (Exploration Phase) 3) ขั้น

อธิบาย/สร้างแนวความคิด (Explanation Phase) 4) ขั้นขยายแนวความคิดหรือประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ 

(Expansion Phase)  และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 

 4. วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) Eisenkraft (2003: 57-59) ไดเ้สนอ

รูปแบบการสอนเป็น 7 ขั้น โดยปรับจากการสอนแบบ 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น แบ่งรูปแบบในขั้นเร้าความ

สนใจออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม และขั้นเร้าความสนใจ ในขั้นขยายความรู้และ

ขั้นประเมินความรู้ปรับเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นประเมินผล และขั้นนาํความรู้ไปใช ้ รูปแบบการสอน
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แบบ     7 ขั้น หรือเรียกยอ่วา่ 7-E มีดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2) ขั้นนาํเร้า

ความสนใจ (Engagement Phase) 3) ขั้นสาํรวจและคน้หา (Expiration Phase) 4) ขั้นอธิบาย/สร้าง

แนวความคิด (Explanation Phase) 5) ขั้นขยายความรู้(Elaboration Phase) 6) ขั้นประเมินผล 

(Evaluation Phase) และ 7) ขั้นนาํความคิดไปใช ้(Extension Phase) ซ่ึงเป็นกระบวนการสอน 7 ขั้น 

ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะของวฏัจกัรการเรียนรู้ (Cycle) ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิมจะช่วย

ใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดแนวความคิด

ท่ีผิดพลาด การสอนตามแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นการสอนท่ีเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้ และ

ให้ความสําคญัเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูละเลยไม่ได้ และการ

ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทาํให้ครูคน้พบว่า นกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนท่ีจะ

เรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นการเรียนรู้

ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003: 58) มีเน้ือหาสาระดงัน้ี  

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีครูจะตั้งคาํถามเพื่อ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้เดิมออกมา เพื่อครูจะไดรู้้ว่าเด็กแต่ละคนมีพ้ืนความรู้เดิมเท่าไร จะ

ไดว้างแผนการสอนไดถู้กตอ้ง และครูไดรู้้ว่านกัเรียนควรจะเรียนเน้ือหาใดก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหา

นั้นๆ  

2.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ี

สนใจจากความสงสัย หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปราย

ภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเร่ืองท่ี

เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเด็กเพิ่งเรียนรู้มาแลว้ ครูเป็นคนกระตุน้ให้นักเรียนสร้างคาํถามกาํหนด

ประเด็นท่ีท่ีจะกระตุน้โดยการเสนอประเด็นข้ึนก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัให้นกัเรียนยอมรับประเด็น

หรือคาํถามท่ีครูกาํลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษา  

3.  ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration Phase) ในขั้นน้ีจะต่อเน่ืองจากขั้นเร้าความสนใจ      

ซ่ึงเม่ือนักเรียนทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือคาํถามท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ก็มีการ

วางแผนกาํหนดแนวทางควรสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน กาํหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือ

ปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาํไดห้ลาย

วิธี เช่น ทาํการทดลอง ทาํกิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จาํลอง 
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(Simulation) การศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล

อยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขั้นต่อไป  

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นน้ี เม่ือนกัเรียนไดข้อ้มูลมาอยา่งเพียงพอจาก

การสาํรวจตรวจสอบแลว้ จึงนาํขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผล

ท่ีไดใ้นรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตารางฯลฯ      

การคน้พบในดา้นน้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้าํหนดไว ้แตผ้ลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสร้างความรู้

และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้ 

5. ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase) เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั

ความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปท่ีไปใช้อธิบาย

สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้กาํกดันอ้ย ซ่ึงก็จะช่วย

ใหเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองราวต่างๆและทาํใหเ้กิดความรู้สึกกวา้งขวางข้ึน  

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นน้ีเป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการต่าง ๆ ว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนาํไปสู่

การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆ  

7.  ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension Phase) ในขั้นน้ีเป็นท่ีครูจะตอ้งมีการจดัเตรียม

โอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ครูจะเป็น

ผูก้ระตุน้ให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปสร้างเป็นความรู้ท่ีเรียกว่า “การถ่ายโอนการ

เรียนรู้”  

จากขั้นตอนต่าง ๆ ในรูปแบบการสอนโดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเห็นไดว้่า

รูปแบบการสอนโดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้และใหค้วามสาํคญักบั

การตรวจสอบความรู้เดิมของเดก็ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละท้ิง    เน่ืองจาก การตรวจสอบ

พื้นความรู้เดิมของเด็กจะทาํให้ครูไดค้น้พบว่า       นักเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนใน

เน้ือหานั้น ๆ นักเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืนความรู้เดิมท่ีเด็กมี  ทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมายและแนวความคิดท่ีไม่ผิดพลาด   การละเลยหรือเพิกเฉยในขั้นน้ีจะทาํให้ยากแก่การ

พฒันาแนวความคิดของเด็กซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้ นอกจากน้ียงัเน้นให้
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นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้ดงัรูปแบบการ

สอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี   (Eisenkraft, 2003: 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปไดว้่าขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7-E 

Learning Cycle) ดงัน้ี 

1.  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)   ในขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีครูจะตั้ง

คาํถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความรู้เดิมในเร่ืองท่ีจะเรียนออกมา เพ่ือครูจะไดรู้้ว่านกัเรียนแต่

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

2. ขั้นสาํรวจและคน้หา 

 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 

4. ขั้นขยายความรู้ 

 

5. ขั้นประเมิน 

 

2. ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement Phase) 

 

1.ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 

(Elicitation Phase) 

 

3. ขั้นสาํรวจและคน้หา 

(Exploration Phase) 

4. ขั้นอธิบาย 

(Explanation Phase) 

 

5. ขั้นขยายความรู้ 

(Expansion) Phase) 

 

6. ขั้นประเมินผล 

(Evaluation Phase) 

 

7. ขั้นนาํความรู้ไปใช ้

(Extension Phase) 

 

แผนภูมิท่ี 2 การปรับขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ จาก 5E เป็น 7E 
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ละคนมีพื้นความรู้เดิมเพียงไร ควรจะเรียนเน้ือหาใดก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้น ๆ และเป็นการช่วย

ใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมดว้ย 

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) หมายถึง ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็น

เร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนกาํหนดประเด็นท่ีจะ

เรียนรู้  

3. ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration Phase) ขั้นน้ีจะต่อเน่ืองจากขั้นเร้าความ

สนใจ       เม่ือนกัเรียนทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือคาํถามท่ีสนใจจะศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ก็มี

การวางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาํหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ ลง

มือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาํได้

หลายวิธี           

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นน้ี เม่ือนกัเรียนไดข้อ้มูลมาตรวจสอบแลว้ 

มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจาํลอง

ทางคณิตศาสตร์  

5. ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั

ความรู้เดิมหรือแนวความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม หรือนาํแบบจาํลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบาย

สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้จาํกดันอ้ย ซ่ึงก็จะช่วย

ใหเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองราวต่าง ๆ และทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นน้ีเป็นการประเมินผลการเรียนดว้ย

กระบวนการต่าง ๆ วา่ นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนาํไปสู่

การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ 

7. ขั้นนําความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีครูจะตอ้งมีการ

จดัเตรียมโอกาสใหน้กัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั ครูจะเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ ท่ีเรียกว่า 

“การถ่ายโอนการเรียนรู้” (Thorndike 1923: 47) จากวฏัจกัรการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบสามารถ

เปรียบเทียบกนัไดด้งัตารางท่ี  
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบวฏัจกัรการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ 
 

แบบท่ี 1 (3 E) แบบท่ี 2 (4 E) แบบท่ี 3 (5 E) แบบท่ี 4 (7 E) 

1. ขั้นสาํรวจ 

(Explorating)  

1. ขั้นสาํรวจ

(Exploration  

phase) 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

(Engagement Phase) 

 

2. ขั้นสาํรวจ 

(Exploration Phase) 

1. ขั้นตรวจสอบ 

ความรู้เดิม 

(Elicitation Phase) 

2. ขั้นเร้าความสนใจ 

(Engagement Phase) 

3. ขั้นสาํรวจและ

คน้หา 

(ExplorationPhase) 

2. ขั้นแนะนาํ  

คาํสาํคญั/ขั้นสร้าง

แนวความคิด/ขั้น

ไดม้าซ่ึงแนวความคิด 

(Term Introduction  

Concept Formation  

Concept Acquisition 

Phase) 

2. ขั้นอธิบาย 

(Explanation Phase) 

3. ขั้นอธิบาย  

(Explanation Phase 

4.ขั้นอธิบาย

(Explanation Phase) 

 

3. ขั้นประยกุตใ์ช ้

มโนทศัน(์Concept 

Acquisition Phase) 

3. ขั้นขยาย

แนวความคิด  

(Expansion Phase) 

4. ขั้นประเมินผล 

(Evaluation Phase) 

4. ขั้นขยายหรือ 

ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ 

(Expansion Phase)  

 5. ขั้นประเมินผล 

(Evaluation Phase) 

5. ขั้นขยายความรู้ 

(Expansion Phase) 

6. ขั้นประเมินผล 

(Evaluation Phase) 

7. ขั้นนาํความรู้ไปใช ้

(Extension Phase) 

 



49 

บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E 

การนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช ้ส่ิงท่ีครูผูส้อนควรระลึกอยู่

เสมอในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนน้ี คือ การจดักิจกรรม ครูควรจดักิจกรรมให้

เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของนักเรียน เม่ือครูผูส้อนจดักิจกรรม ควรพิจารณาตรวจสอบ

บทบาทของครูผูส้อน และของนกัเรียนเพ่ือช่วยให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยบทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนสรุปไดด้งัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 บทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 

ขั้นตอนของรูปแบบ

การสอน 

แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 

1. ขั้นตรวจสอบ 

    ความรู้เดิม 

(Elicitation Phase) 

 

1. ตั้งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรียน 

    แสดงความรู้เดิมออกมา 

2. ประเมินความรู้พื้นฐานนกัเรียน 

3.วางแผนการสอนใหเ้หมาะสมกบั 

    ความรู้เดิมของนกัเรียน 

 แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง

หลากหลาย 

 

 

 

2.ขั้นเร้าความสนใจ 

(Engagement Phase) 

 

 

 

 

1. สร้างความสนใจ 

2. กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น 

3. ตั้งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

4. ดึงเอาคาํตอบท่ียงัไม่ครอบคลุม 

    ส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ หรือความคิด 

    เก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือ 

    เน้ือหาสาระ 

1. ถามคาํถาม เช่น ทาํไมส่ิงน้ีจึง

เ กิดข้ึนฉันได้เ รียนรู้อะไรบ้าง

เก่ียวกบัส่ิงน้ี 

2.  แสดงความสนใจ 

 

3. ขั้นสาํรวจและ 

    คน้หา 

(Exploration Phase) 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงาน 

    ร่วมกนัในการสาํรวจตรวจสอบ 

2. สงัเกตและฟังการโตต้อบกนั   

     ตรวจสอบของนกัเรียน-ใหเ้วลา 

     นกัเรียนในการคิดขอ้สงสยั 

1. คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขต 

    ของกิจกรรม 

2. ทดสอบการคาดคะเนและ  

3. พยายามหาทางเลือกในการแก ้

    ปัญหาและอภิปรายทางเลือก   
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ตารางท่ี 4 บทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E (ต่อ) 

 

ขั้นตอนของรูปแบบ

การสอน 

แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 

       ตลอด จนปัญหาต่างๆ 

3. ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

4. ใหน้กัเรียนอธิบายใหค้าํจาํกดั  

    ความและช้ีบอกส่วนประกอบ 

    ต่างๆ ในแผนภาพ 

5. ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิม

ของนกัเรียนเป็นพื้นฐานในการ

อธิบาย แนวความคิด แนวปฏิบติัใน

การจดักิจกรรม 

เหล่านั้นกบัคนอ่ืน ๆ 

4. บนัทึกการสงัเกตและ 

    ขอ้คิดเห็น 

5. ลงขอ้สรุป 

    ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์ 

     เดิมของนกัเรียนเป็นพื้นฐาน 

    ในการอธิบาย แนวความคิด 

    แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรม 

4. ขั้นอธิบายและ 

    ขอ้สรุป 

(Explanation Phase) 

 

 

 

1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือ 

    คาํถามท่ีเป็นไปได ้

2. ฟังคาํอธิบายของคนอ่ืนอยา่ง 

    คิดวิเคราะห์ 

3. ถามคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืน 

    ไดอ้ธิบาย 

4. ฟังและพยายามทาํความเขา้ใจ 

    เก่ียวกบัส่ิงท่ีครูอธิบาย 

5.  อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ 

6. ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก 

    การสงัเกตประกอบคาํอธิบาย 

5. ขั้นขยายความรู้ 

(Elaboration Phase) 

1. คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ช ้

    ประโยชน์จากคาํช้ีบอก  

    ส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภาพ 

    หรือคาํจาํกดัความและการอธิบาย 

    ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 

1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนภาพ  

    คาํจาํกดัความ คาํอธิบายและ  

     ทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้น 

     สถานการณ์ใหม่ ท่ีคลา้ยกบั 

     สถานการณ์เดิม 
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ตารางท่ี 4 บทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E (ต่อ) 

ขั้นตอนของรูปแบบ

การสอน 

แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 

    2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํส่ิงท่ี 

    นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้   

   หรือขยายแนวความ คิดและ 

    ทกัษะในสถานการณ์ใหม่ให ้

    นกัเรียนอธิบายอยา่งหลากหลาย 

3. ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีอยู ่

    พร้อมทั้งแสดงหลกัฐาน และถาม 

4. คาํถามนกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้ 

    อะไรบา้งหรือไดแ้นวความคิด 

    อะไร 

2. ใชข้อ้มูลเดิมในการถามคาํถาม 

     กาํหนดจุดประสงคใ์น 

     การแกปั้ญหา ตดัสินใจและ 

     ออกแบบการทดลอง  

3. ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 

    จากหลกัฐานท่ีปรากฏ 

4. บนัทึกการสงัเกตและอธิบาย 

  5  ตรวจสอบความเขา้ใจ  

      กบัเพื่อนๆ 

 

6. ขั้นประเมินผล 

(Evaluation  Phase) 

 

1. สงัเกตนกัเรียนในการนาํความคิด 

    รวบ ยอดและทกัษะใหม่ไป 

     ประยกุตใ์ช ้

2. ประเมินความรู้และทกัษะของ 

     นกัเรียน 

3. หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียน 

    ไดเ้ปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรม 

4. ใหน้กัเรียนประเมินตนเอง 

     เก่ียวกบัการเรียนรู้และทกัษะ 

    กระบวนการกลุ่ม 

5. ถามคาํถามปลายเปิด เช่น ทาํไม 

    นกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น มีหลกัฐาน 

    อะไร นกัเรียนเรียนรู้อะไร 

    เก่ียวกบั ส่ิงนั้น และจะอธิบายส่ิง 

   นั้นอยา่งไร 

1. ตอบคาํถามปลายเปิด โดยใช ้

    การสงัเกตหลกัฐาน และ 

    คาํอธิบายท่ียอมรับมาแลว้ 

2. แสดงถึงความรู้ความเขา้ใจ 

    เก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือ 

    ทกัษะ 

3. ถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ 

    ส่งเสริมใหมี้การสาํรวจ 

    ตรวจสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 4 บทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E (ต่อ) 

ขั้นตอนของรูปแบบ

การสอน 

แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 

7. ขั้นนาํความรู้ 

ไปใช ้ (Extension 

Phase ) 

  

1.จดัเตรียมโอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํ 

    ส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไประยกุต ์

   ใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์ช ้

    ชีวิตประจาํวนั 

2.กระตุน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีได ้ 

   รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ 

3.สงัเกตวา่นกัเรียนเกิดการประยกุต ์

   ใชแ้นวความคิดและทกัษะใหม่ 

    หรือไม่    

1. แสดงถึงการไดน้าํส่ิงท่ีไดจ้าก 

    การเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห ้

    เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

2. เช่ือมโยงแนวความรู้ท่ีไดรั้บ 

    กบัส่ิงใหม่ 

 

 

การคดิวเิคราะห์  (Analytical Thinking) 

จากการศึกษาแนวคิด หลกัการของกระบวนการคิดของนักการศึกษา นักคิด 

นกัจิตวิทยาทั้งหลาย การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึง

ของความคิดระดบัสูง แต่รายละเอียดของแต่ละคนก็แตกต่างกนัไปไม่ชดัเจนว่า การคิดวิเคราะห์อยู่

ในขั้นตอนท่ีเหมือนกนัแต่จะมีขอ้ความท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะห์ ปรากฏอยู ่เช่น การแยกแยะการ

จาํแนก การจดัระบบขอ้มูล การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ การแสดงความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล การหาสาเหตุ การเหตุผล ฯลฯ ซ่ึงลว้นเป็นลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ทั้งส้ิน (สาํนกั

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549: 3) 

ความหมายของการคดิวเิคราะห์ 

กิลฟอร์ด (Guildford, 1967) ใหท้รรศนะว่า การคิดเป็นการคน้หาหลกัการโดยการ

แยกแยะคุณสมบติัของส่ิงต่างๆ หรือขอ้ความจริงท่ีไดรั้บหรือการวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุปอนัเป็น

หลกัการของขอ้ความจริงนั้นๆ รวมถึงการนาํหลกัการจริงไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม

ไอแซงคแ์ละคนอ่ืนๆ (Eysenck and others, 1972: 317) อธิบายว่า การคิดหมายถึง การจดัระบบของ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุของส่ิงต่างๆ (Object) และการจดัระบบของความสัมพนัธ์ระหว่างภาพ

หรือตวัแทน (Representation) ของวตัถุส่ิงของนั้น 

จายาสวลั (Jayaswal, 1974: 7) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการคิดว่า การคิดเป็นปฎิกิริยา

ของจิตมนุษย ์ ซ่ึงจะช่วยให้แต่ละคนสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม ส่ิงแวดลอ้มและยงัช่วยใหแ้ต่ละ

คนเกิดความพยายามและสมัฤทธ์ิผลในจุดมุ่งหมายท่ีเขาตอ้งการ ดงันั้นการคิดจึงนาํไปสู่การกระทาํ

และการปรับตวัท่ีดีข้ึนกวา่เก่า 

ซีเรีย มอดกิล และ โซฮนั มอดกิล (Modgil and Sohun,1984: 23) ไดใ้หค้าํจาํกดัของ

การคิดไวว้่า ประกอบดว้ยแนวคิดพ้ืนฐาน 3 อยา่ง ดว้ยกนัดงัน้ี การคิด คือ กระบวนการภายใน

สมองท่ีเกิดข้ึนภายในหรือระบบความรู้คิด ซ่ึงแสดงออกจากพฤติกรรม การคิด คือ กระบวนการท่ี

นาํความรู้ไปใชใ้นการแกโ้จทย ์ ปัญหา ปฎิบติัของการเรียนรู้ในระบบของความรู้ ความเขา้ใจ การ

คิด คือผล ของพฤติกรรมของเง่ือนไขในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผลต่างๆ 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2539: 43 – 44) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็น

ความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่า

ประกอบดว้ยอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็นไปอยา่งนั้นอาศยั

หลกัการอะไรฝ่ายวิชาการ เอก็ซเปอร์เน็ท (2544: 14) กล่าวว่า การวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

เป็นการคิดโดยใชส้มองซีกซา้ยเป็นหลกั เป็นการคิดในเชิงลึก คิดอยา่งละเอียด จากเหตุไปสู่ผลหรือ 

ไม่มีส่ิงเร้าใดเป็นพิเศษเฉพาะ ก็ไดจ้ากความหมายของการคิดดงักล่าว สรุปไดว้่าการคิดเป็น

กระบวนการทางสมองท่ีสมัพนัธ์กนักบักระบวนการทาํงานของจิตใจมนุษย ์ในการแปลความหมาย

ของขอ้มูลท่ีไดรั้บโดยอาศยัประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 

และสร้างความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการกระทาํ การตดัสินใจ ตลอด 

จนการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ดงันั้น การส่งเสริมความคิดใหเ้กิดข้ึนใน

ตวัเด็กปฐมวยันบัว่าเป็นส่ิงสาํคญั เพราะ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

และประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 

และ รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะทาํใหเ้ดก็อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ศรีสุรางค ์ทีนะกุล (2542: 8) ไดก้ล่าวถึงการคิดไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใน

สมองซ่ึงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก นกัจิตวิทยาเช่ือว่ามนุษยจ์ะมีความคิด

เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาไม่วา่จะอยูใ่นสถานท่ีใด และอิริยาบถใด ซ่ึงอาจจะไดรั้บจากส่ิงเร้าภายนอก 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546: 24) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความ 

สามารถในการจาํแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่าง

องคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

การคิดวิเคราะห์เป็นสมรรถภาพดา้นหน่ึงของสมอง ซ่ึงนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมาย

ของการวิเคราะห์ ไวด้งัน้ี 

เสง่ียม  โตรัตน์ (2546: 48) และ วชัรา เล่าเรียนดี (2548: 10)   ไดใ้หค้วามหมายของการ

คิดวิเคราะห์ทาํนองเดียวกนัว่า    การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจเร่ือง

ท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล เช่ือมโยงความหมายต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน ประกอบขั้นตอนของการแยกแยะ

ประเดน็ยอ่ย ๆ ของเร่ืองวา่จาํเป็นและสมัพนัธ์กนัอยา่งไร    

ชาตรี สาํราญ (2548: 40-41) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์

คือ การรู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการหาความสัมพนัธ์

เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

บลูม (Benjamin  Bloom, 1956, อา้งถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2548: 36)  กล่าวว่า  การ

คิดวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะเร่ืองราวใดๆ  ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ว่า  ส่ิงเหล่านั้นประกอบกนัอยูเ่ช่น

ไร  แตะละอนัคืออะไร  มีความเก่ียวพนัอยา่งไร  อนัใดสาํคญัมากนอ้ย  ซ่ึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้

ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้  ไดส่้งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นสาํรวจและคน้หา  

ขั้นอธิบายและขั้นขยายความรู้   

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 5) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า

เป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพ่ือจดักลุ่มอยา่งเป็นระบบ ระบุ

เหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้

เพียงพอในการตดัสินใจ/แกปั้ญหา/คิดสร้างสรรค ์  ชวาล แพรัตตกุล (สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2549: 5, อา้งถึงใน ชวาล แพรัตตกุล, 2520) สรุปว่าการคิดวิเคราะห์มี 3 แบบ คือ การ
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วิเคราะห์ความสาํคญั  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และวิเคราะห์หลกัการ  จากแนวคิดต่าง ๆ ขา้งตน้

สามารถนาํมา  สรุปเป็นความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ   ความสามารถของผูเ้รียนในการระบุ

ปัญหา จาํแนกแยกแยะขอ้มูล เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล  การตดัสินใจ/แกปั้ญหาได ้

นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของการคิด

วิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาส่ิงต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ดา้นความสัมพนัธ์และดา้นหลกัการจดัการโครงสร้างของการส่ือ

ความหมาย และสอดคลอ้งกบักระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจาํแนก 

รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจบัประเดน็ต่างๆ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ดงันั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็น

ทกัษะการคิดท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนได ้ และให้คงทนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เพ่ือให้

นกัเรียนสามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง เกิดความสาํเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเป็นเร่ือง

ของการรู้จกัคิด ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการจาํแนก

แยกแยะความสาํคญั  โดยใชค้วามสมัพนัธ์เช่ือมโยงและโครงสร้างหรือหลกัการในการตอบคาํถาม 

จากแนวคิดต่างๆขา้งตน้สามารถนาํมา  สรุปเป็นความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ   

ความสามารถของผูเ้รียนในการจาํแนก แยกแยะขอ้มูล เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  การ

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดว้่าอนัใดสาํคญัมากนอ้ย  ซ่ึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 

7E เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นสาํรวจและคน้หา ขั้นอธิบายและขั้น

ขยายความรู้ การคิดวิเคราะห์มี 3 แบบ คือ การวิเคราะห์ความสาํคญั วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และ

วิเคราะห์หลกัการ   

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการคดิวเิคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 3 – 5) ไดส้รุปทฤษฎี 

หลกัการ และแนวคิด เก่ียวกบัการคิดของนกัจิตวิทยา และนกัวิชาการจากต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 

บลูม (Bloom, 1961) ไดจ้าํแนกการรู้ (Cognition) ออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ การรู้ขั้นความรู้ 

การรู้ขั้นเขา้ใจ การรู้ขั้นวิเคราะห์ การรู้ขั้นสงัเคราะห์ และการรู้ขั้นประเมิน    

เพียเจต ์ (Piaget, 1964) ไดอ้ธิบายพฒันาการทางสติปัญญาว่าเป็นผลเน่ืองมาจากการ

ปะทะสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลพยายามปรับตวัโดยกระบวนการดูดซึม 

(Assimilation) และกระบวนการปรับให้เหมาะ (Accommodation) โดยการพยายามปรับความรู้
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ความคิดเดิมกับส่ิงแวดลอ้มใหม่ ซ่ึงทาํให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุลสามารถปรับตวัเขา้กับ

ส่ิงแวดลอ้มได ้กระบวนการดงักล่าวเป็นกระบวนการพฒันาโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล 

บรูเนอร์ (Bruner, 1956) กล่าวว่า เด็กเร่ิมตน้การเรียนรู้จากการกระทาํ ต่อไปจึงจะ

สามารถจิตนาการ หรือสร้างภาพในใจ หรือในความคิดข้ึนได ้แลว้ถึงดึงขั้นการคิดและเขา้ใจในส่ิง

ท่ีเป็นนามธรรม 

กาเย ่(Gagné, 1985) ไดอ้ธิบายวา่ผลการเรียนรู้ของมนุษยมี์ 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 4 ระดบัคือ 

การจาํแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการ หรือ กฎขั้นสูง 

2.  กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive Strategies) ซ่ึงประกอบดว้ยกลวิธีในการใส่ใจ

การรับและการทาํความเขา้ใจขอ้มูล การดึงความรู้ ความทรงจาํ การแกปั้ญหา และกลวิธีการคิด 

3.  ภาษา (Verbal Information) 

4.  ทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor Skills) 

5.  เจตคติ (Attitudes) 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ไดอ้ธิบายว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์

ประกอบดว้ยมิติ 3 มิติ คือ 

1.  มิติดา้นเน้ือหา (Contents) หมายถึง วตัถุ/ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นส่ือก่อใหเ้กิดความคิด

ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ เสียง สญัลกัษณ์ ภาษา พฤติกรรม 

2.  มิติดา้นปฎิบติัการ (Operations) หมายถึง ดึงกระบวนการต่างๆท่ีบุคคลใชใ้น

การคิด   ซ่ึงไดแ้ก่การรับรู้และเขา้ใจ (Cognition) การจาํ การคิดแบบอเนกนยั การคิดแบบเอกนยั

และการประเมินค่า 

3.  มิติดา้นผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิด ซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นหน่วย 

(Units) เป็นกลุ่มหรือพวกของส่ิงต่างๆ (Classes) เป็นความสัมพนัธ์ (Relation) เป็นระบบ (System) 

เป็นการแปลงรูป (Transformation) และการประยกุต ์ (Implication) ความสามารถทางการคิดของ

บุคคล เป็นผลจากการผสมผสานมิติดา้นเน้ือหาและดา้นปฎิบติัการเขา้ดว้ยกนั 

ประสาท อิศรปรีดา (2547: 45–47) ไดก้ล่าวว่า พฒันาการทางปัญญามีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัวิวฒันาการทางร่างกายของส่ิงมีชีวิต การเจริญทางปัญญาคือการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
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ความรู้ความคิด (Cognitive Structure) โครงสร้างความรู้ความคิดก็เปรียบไดก้บัโครงสร้างทาง

ชีววิทยา (Biological Structure) ของคาพยพ (Organism) ซ่ึงจะพฒันาข้ึนหลงัจากมีปฎิสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวนการคดิวเิคราะห์  

วนิช สุธารัตน์ (2547: 124-125) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีมี

คุณค่าของมนุษย ์เป็นความคิดท่ีเตม็ไปดว้ยสาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกมาในลกัษณะของการใช้

เหตุผล และการตดัสินส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความสมบูรณ์เพียบพร้อมทางดา้นสติปัญญา การคิดวิเคราะห์

จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิง่ สาํหรับการสร้างความเจริญทั้งแก่บุคคล และวิทยาการต่าง ๆในทุกๆ 

สาขา เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัยิง่ของจิตใจมนุษย ์ ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของ

จิตใจของมนุษยท่ี์จะตอ้งกระทาํอยา่งเป็นกระบวนการมี 3 เร่ือง คือ เร่ืองของความคิด ความรู้สึก 

และมีความตอ้งการ กระบวนการเกิดความคิดเป็นเร่ืองของการมองส่ิงต่าง ๆ ดว้ยปัญญาดว้ยเหตุผล

ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกเป็นท่ีควบคุมหรือตรวจสอบความเขา้ใจ โดยมีการประเมิน

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นคุณหรือโทษ เป็นบวกหรือลบ ในขณะท่ีความตอ้งการจะเป็นตวัผลกัดนั

หรือเป็นแรงขบั (drive) ใหเ้กิดเป็นการกระทาํท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึก เช่น เม่ือคิดว่าเราถูกข่มขู่ 

เรารู้สึกกลวัหรือโกรธ แลว้เราตดัสินใจว่าจะสู้หรือหนี การแสดงพฤติกรรมว่าจะสู้หรือหนี เกิดข้ึน

จากการประเมินทางไดท้างเสียและข้ึนอยูก่บับริบทและแรงจูงใจต่าง ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ ดว้ย

ในการทาํหนา้ท่ีทั้ง 3 ดา้นของจิตใจนั้น บุคคลโดยทัว่ไปจะใชค้วามตอ้งการและความรู้สึกเป็น ตวั 

นาํพฤติกรรม มากกวา่จะใชค้วามคิดหรือปัญญาเป็นตวันาํ ถา้เปรียบเป็นภูเขานํ้าแขง็ ส่วนท่ีอยูเ่หนือ

นํ้ากคื็อความตอ้งการ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่กนักคื็อความคิด

หรือปัญญาเป็นส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้ า เป็นส่วนท่ีมนุษยไ์ม่ค่อยไดน้าํมาใชเ้ม่ือมนุษยใ์ชค้วามตอ้งการและ

ความรู้สึกเป็นตวันาํพฤติกรรม ส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมาเป็นลกัษณะประจาํตวั จึงเป็นความโง่หรือ

ความไม่รู้ ความโลภ ความเห็นแก่ตวั การยดึเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง ความมีอคติ ไร้เหตุผล ไม่มี

ความยติุธรรม ไม่ละอายและเกรงกลวัต่อบาป  เป็นตน้สังคมของมนุษยจึ์งเป็นสังคมท่ีป่ันป่วน

วุน่วาย สบัสน ไร้ระเบียบ ไร้กฎเกณฑ ์และไม่สามารถสร้างสนัติสุขท่ีแทจ้ริงข้ึนมาได ้

 



58 

องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิวเิคราะห์ 

บลูม (Bloom, 1956, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539: 149 – 145) 

กล่าววา่ การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นกาวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ย ๆ 

ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีจุดมุ่งหมาย หรือประสงคส่ิ์งใด

นอกจากนั้นยงัมีส่วนยอ่ย ๆ ท่ีสาํคญันั้นแต่ละเหตุการณ์เก่ียวพนักนัอยา่งไรบา้งและเก่ียวพนัโดย

อาศยัหลกัการใด จะเห็นวา่สมรรถภาพดา้นการวิเคราะห์จะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุและผลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนัเสมอ  การวิเคราะห์จึงอาศยัพฤติกรรมดา้นความจาํ  การเขา้ใจและดา้นการนาํไปใช ้มีประกอบ 

การพิจารณา การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  การวิเคราะห์ความสาํคญั (Analysis of Elements) เป็นการวิเคราะห์ว่า ส่ิงท่ีอยูน่ั้น

อะไรสาํคญั อะไรจาํเป็น หรือมีบทบาทท่ีสุด อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งท่ีสุด

ตวัอยา่งคาํถาม เช่น ส่ิงใดท่ีขาดเสียไม่ได ้สอนอยา่งไรเดก็ถึงอยากเรียนมากกวา่วิธีสอนอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่

2.  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of Relationships) เป็นความสามารถในการคน้หา

ว่า ความสาํคญัยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นต่างติดต่อเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือ

ขดัแยง้กนัอยา่งไร การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์อาจจะถามความสมัพนัธ์ของเน้ือเร่ืองกบัเหตุเน้ือเร่ือง

กบัผล เหตุกบัผล ตวัอยา่งคาํถาม เช่น เพราะเหตุใดรุ้งจึงโคง้ตามแนวโคง้ของโลก เหตุใดคนตกใจ

มากจึงมกัเป็นลม 

3.  วิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organization Principles)   เป็นความสามารถท่ีจะ

จบัเคา้เง่ือนของเร่ืองราวนั้นว่ายดึหลกัการใด   มีเทคนิคการเขียนอยา่งไรจึงทาํใหค้นอ่านมโนภาพ

หรือยดึหลกัปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสมัพนัธ์ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ คาํถามวิเคราะห์

มกัจะมีคาํลงทา้ยว่า ยดึหลกัการใด มีหลกัการใดอยูเ่สมอ ตวัอยา่งคาํถามประเภทวิเคราะห์หลกัการ 

เช่น รถยนตว์ิ่งไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 

สมนึก ภทัทิยธนี (2546: 144 - 147) กล่าวว่า การวดัการวิเคราะห์ เป็นการใช้

วิจารณญาณเพื่อไตร่ตรอง การแยกแยะพิจารณาดูลายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ หรือเร่ืองราวต่าง ๆว่ามี

ช้ินส่วนใดสาํคญัท่ีสุด ของช้ินส่วนใดสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด และช้ินส่วนเหล่านั้นอยูร่่วมกนัไดห้รือ

ทาํงานร่วม กนัได ้เพราะอาศยัหลกัการใด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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1. การวิเคราะห์ความสาํคญั หมายถึง การพิจารณาหรือการจาํแนกว่า ช้ินใด ส่วน

ใด เร่ืองใด เหตุการณ์ใด ตอนใด สาํคญัท่ีสุด หรือหาจุดเด่น จุดประสงคส์าํคญั ส่ิงท่ีซอ้นเร้น 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึง การคน้หาความเก่ียวขอ้งระหว่าง

คุณลกัษณะสาํคญัของเร่ืองราวหรือส่ิงต่าง ๆ ว่าสองช้ิน ส่วนใดสัมพนัธ์กนั รวมถึงขอ้สอบอุปมยั 

อุปมา 

3.  การวิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การให้พิจารณาดูช้ินส่วนหรือส่วนปลีกยอ่ย

ต่างๆว่าทาํงานหรือเกาะยึดกนัได ้ หรือคงสภาพเช่นนั้นได ้ เพราะใชห้ลกัการใดเป็นแกนกลาง จึง

ถามโครงสร้างหรือหลกั หรือวิธีการยดึถือ จากการศึกษา การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สรุปไดว้่า การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะของส่ิง

ต่างๆ โดยอาศยัการวิเคราะห์ความสาํคญั วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และวิเคราะห์หลกัการ ประโยชน์

ของการคิดวิเคราะห์  

เสง่ียม โตรัตน์ (2546: 28-29) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์

ไวว้่า โดยทัว่ไปการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบคือ ทกัษะในกา

จดัระบบขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และการใชท้กัษะเหล่านั้นอย่างมีปัญญาเพื่อการช้ีนาํ

พฤติกรรม ดงันั้นการคิดวิเคราะห์จึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.  การคิดวิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาขอ้มูลและนาํขอ้มูลไปใช ้

 2.  การคิดวิเคราะห์จะตอ้งเก่ียวกบัการใชท้กัษะอยา่งต่อเน่ือง และ 

 3.  การคิดวิเคราะห์จะตอ้งมีทกัษะท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงผลท่ียอมรับไดก้ารจดักิจกรรม

ต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์แตกต่างไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

3.1 การสงัเกต จากการสงัเกตขอ้มูลมาก ๆสามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้

3.2 ขอ้เท็จจริง จากการรวบรวมขอ้เท็จจริงมากมายและการเช่ือมโยง

ขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีขาดหายไป สามารถทาํใหมี้การตีความ 

 3.3 การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอา้งอิง จึงทาํให้เกิด

การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
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3.4 การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ จากขอ้ตกลงเบ้ืองตน้น้ีทาํให้สามารถมีความ

คิดเห็น 

3.5 ความคิดเห็น การแสดงความคิดจะตอ้งมีหลกัและเหตุผลเพ่ือพฒันาขอ้

วิเคราะห์ 

3.6 การวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ทุกอยา่ง

ร่วมกนัโดยทัว่ไปผูเ้รียนจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกต และขอ้เทจ็จริง หรือการตีความ

ว่าแตกต่างไปจากการแสดงความคิดเห็น หากผูเ้รียนเขา้ใจถึงความแตกต่างก็จะทาํให้ผูเ้รียนเร่ิม

พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได ้

วนิช สุธารัตน์ (2547: 125-130) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ว่าการคิด

วิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีใชปั้ญญาหรือใชค้วามคิดนาํพฤติกรรม ผูท่ี้คิดวิเคราะห์เป็นจึงสามารถ

ใชปั้ญญานาํชีวิตไดใ้นทุก ๆ สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีสาํคญัสอง

เร่ือง คือ เร่ืองความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง กบัเทคนิคในการตั้งคาํถามเพื่อใชใ้นการ

คิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใหเ้หตุผล ซ่ึงตอ้งมีความชดัเจนเหตุผลตอ้ง

สอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงค ์ นอกจากน้ีเป้าหมายจะตอ้งมีความสาํคญัและมองเห็นว่าสามารถจะ    

ทาํใหส้าํเร็จไดจ้ริง ๆ 

 2.  ความคิดเห็น หรือกรอบความจริงท่ีนาํมาอา้ง เม่ือมีการใหเ้หตุผล ตอ้งมีความ

คิดเห็น หรือกรอบของความจริงท่ีนาํมาสนบัสนุน ถา้ส่ิงท่ีนาํมาอา้งมีขอ้บกพร่อง ความคิดเห็นท่ีแคบ

เฉพาะ ตวั ทาํใหก้ารใหเ้หตุผลทาํไดใ้นขอบเขตอนัจาํกดัและมกัไม่ถูกตอ้ง 

 3.  ความถูกตอ้งของส่ิงท่ีอา้งอิง การอา้งอิงขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงต่าง ๆ 

มีหลกั การอยูว่่า ส่ิงท่ีนาํมาอา้งจะตอ้งมีความชดัเจน มีความสอดคลอ้ง และมีความถูกตอ้งแน่นอน

ถา้ขอ้มูล   ข่าวสารไม่มีความถูกตอ้ง มีการบิดเบือนหรือนาํเสนอเพียงบางส่วนจะก่อใหเ้กิดความได ้

เปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคล องคก์ารหรือสงัคมได ้

 4.  การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด ลกัษณะของความคิดรวบยอดท่ีดี

จะตอ้งมีความกระจ่าง มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ มีความลึกซ้ึง และมีความเป็นกลางไม่โนม้เอียงไป

ทางใดทางหน่ึง 
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 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลกบัสมมติฐาน ความบกพร่องในการใหเ้หตุผล

สามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลไปยึดติดในสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน ดงันั้นสมมติฐานท่ีดีจะตอ้งมีความ

ชดัเจนสามารถตดัสินไดแ้ละมีเสถียรภาพ 

 6.  การลงความเห็น จะทาํไดเ้ม่ือมีหลกัฐานบ่งบอกอยา่งชดัเจนจะตอ้งตรวจสอบ

ความเห็นท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลอ่ืนๆ หรือบุคคลอ่ืน ๆ และจะตอ้งมีความชดัเจนว่า การลงความเห็น

นั้นสอด คลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ไหน และมีอะไรเป็นตวัช้ีนาํอยูบ่า้ง ซ่ึงอาจทาํให้

การลงความเห็นผดิพลาด 

  7.  การนาํไปใช ้เม่ือมีขอ้สรุปแลว้จะตอ้งมีการนาํไปใชห้รือมีผลสืบเน่ืองจะตอ้งมี

ความคิดเห็นประกอบว่าขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถนาํไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ควรจะนาํไปใช้

ลกัษณะใดจึงจะถูกตอ้ง   

 

เทคนิคการตั้งคาํถามเพ่ือการคิดวิเคราะห์ลกัษณะของคาํถามตอ้งมีคุณสมบติั 8 

ประการ ดงัน้ี 

1.  ความชดัเจน (Clarity) ความชดัเจนของปัญหาเป็นจุดเร่ิมตน้สาํคญัของการคิด 

2.  ความเท่ียงตรง (Accuracy) เป็นคาํถามท่ีบอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้

ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ 

3. ความกระชบั ความพอดี (Precision) เป็นความกะทดัรัด ความเหมาะสมความ

สมบูรณ์ของขอ้มูล 

4. ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง (Relevance) เป็นการตั้งคาํถามเพื่อคิดเช่ือมโยงหา

ความสมัพนัธ์ 

5. ความลึก (Depth) หมายถึงความหมายในระดบัท่ีลึก ความคิดลึกซ้ึง การตั้ง

คาํถามท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัการคิดหาคาํตอบท่ีลึกซ้ึง ถือวา่คาํถามนั้นมีคุณค่ายิง่ 

6. ความกวา้งของการมอง (Breadth) เป็นการทดลองเปล่ียนมุมมองโดยให้ผูอ่ื้น

ช่วย 

7. หลกัตรรกวิทยา (Logic) มองในดา้นของความคิดเห็นและการใชเ้หตุผล 
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8. ความสาํคญั (Significance) ซ่ึงหมายถึง การตั้งคาํถามเพ่ือตรวจสอบว่าส่ิง

เหล่านั้นมีความสาํคญัอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากในบางคร้ังพบว่า ความสาํคญัเป็นส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการจะใหเ้ป็นมากกวา่เป็นความสาํคญัจริง ๆ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ

การคิด วิเคราะห์ประกอบดว้ย  

1. การตีความ การเขา้ใจ และใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์เพื่อแปลความของ

ส่ิงนั้น   ข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม 

2. การมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 

3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถามขอบเขตของการถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิง

วิเคราะห์ จะยดึหลกั 5W 1H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ทาํไม 

(Why) อยา่งไร (How) 

4. การหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล (คาํถาม) คน้หาคาํตอบไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุให้

เร่ืองนั้นเช่ือมกบัส่ิงน้ีไดอ้ย่างไร เร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอย่างไร มี

องคป์ระกอบใดบา้งท่ีนาํไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาํให้เกิดส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร มีแนวทาง

แกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง ถา้ทาํเช่นน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลาํดบัเหตุการณ์น้ีว่าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

เขาทาํส่ิงน้ีไดอ้ย่างไร ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรการวดัความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 

สรุปการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลกัการการ

วิเคราะห์  3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความสาํคญั คือการวิเคราะห์ว่า ส่ิงท่ีอยูน่ั้นอะไรสาํคญั 

อะไรจาํเป็น หรือมีบทบาทท่ีสุด อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งท่ีสุด  การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ คือความสามารถในการคน้หาว่า ความสาํคญัยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้น

ต่างติดต่อเก่ียวพนักนัอย่างไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร และการวิเคราะห์หลกัการ คือ 

ความสามารถท่ีจะจบัเคา้ของเร่ืองราวนั้นว่ายึดหลกัการใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสัมพนัธ์ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ คาํถามวิเคราะห์มกัจะมีคาํลงทา้ยวา่ ยดึหลกัการใด มีหลกัการใดอยูเ่สมอ 
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ประโยชน์ของการคดิวเิคราะห์ 

1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 

2. ช่วยใหค้าํนึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ช่วยลดการอา้งประสบการณ์ส่วนตวัเป็นขอ้สรุปทัว่ไป 

4. ช่วยขดุคุย้สาระของความประทบัใจคร้ังแรก 

5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม 

6. ช่วยวินิจฉยัขอ้เทจ็จริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล 

7. การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืน ๆ 

8. ช่วยในการแกปั้ญหา 

9. ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ 

10. ช่วยใหค้วามคิดสร้างสรรคส์มเหตุสมผล 

11. ช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มกระจ่าง 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (วนิช สุธารัตน์, 2547: 135, อา้งถึงใน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 161) สรุปประโยชน์ของการคิดไดด้งัน้ี 

1. สามารถปฏิบติังานอยา่งมีหลกัการและเหตุผล และไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถประเมินงานโดยใชก้ฎเกณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

3. สามารถประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล และมีความสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่งดีอีก

ดว้ย 

4. ช่วยสามารถแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

5. ช่วยให้สามารถกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน คน้หาความรู้ ทฤษฎี 

หลกัการ ตั้งขอ้สนันิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหาขอ้สรุปไดดี้ 

6. ช่วยใหผู้คิ้ดมีความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จนถึงขั้นมีความสามารถ

เป็นนายของภาษาได ้

7. ช่วยใหคิ้ดไดอ้ยา่งชดัเจน คิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งกวา้ง คิดอยา่งลึก และคิดอยา่ง

สมเหตุสมผล 

8. ช่วยใหเ้กิดปัญญา มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตา และมีบุคลิกภาพ 
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ในทางสร้างประโยชน์ต่อสงัคม 

9. ช่วยใหก้ารพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์

ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงสู่ยคุสารสนเทศและเทคโนโลยีจะเห็นไดว้่า การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์

ต่อบุคคลอยา่งหาค่ามิได ้ตั้งแต่ช่วยใหบุ้คคลมีหลกัการ มีเหตุผล ทาํงานทุกอยา่งดว้ยการมีเป้าหมาย 

มีความคิดทุกขั้นตอนท่ีชดัเจน เกิดปัญหาสร้างเสริมและพฒันาความสามารถทางภาษาและเพิ่มพนู

ศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคลใหก้า้วหนา้ยิ่งข้ึนและสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 

ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงานเป็นอยา่งดี  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผลการเรียนรู้และความสามารถในการคดิวเิคราะห์    

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 

กระแส มิฆะเนตร (2546 : 96 – 97) ไดศึ้กษาผลการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ท่ีมี

ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี4 โรงเรียนบา้นลาํดวน จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์กบัความสามารถในการคิดเชิง

วิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.752   

ยพุเยาว ์เมธยะกุล (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักิจกรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ท่ีใชก้ระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ 82.94/83.52 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไวแ้ละมีดชันีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.64 ซ่ึงหมายความว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวม      

อยูใ่นระดบัมาก 

รจนา วิเศษวงษา (2547 : 123) ไดศึ้กษา การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ     

สืบเสาะหาความรู้ เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ 89.87/90.86 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้และมีค่าดชันีเท่ากบั0.6055 

ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ยรรยง ภูขลิบม่วง (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E มี 7 ขั้นตอนดงัน้ี 1)ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสร้างความ

สนใจ 3) ขั้นสาํรวจและคน้หา  4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล  

7) ขั้นนําความรู้ไปใช้ โดยกําหนดการหมุนเวียนหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมีต่อกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนโดยส่วนร่วม 

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง ท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E มีคะแนนทกัษะทางกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลงัเรียนโดยรวมและรายดา้นทั้ง 8 ดา้น คือการสังเกต การวดั การจดั

ประเภทส่ิงของ การใช้ตวัเลขและการคาํนวณ การใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างเวลากับมิติ การจดั

กระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล การลงขอ้วินิจฉัย และการพยากรณ์ เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัหลงัเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยการ

กาํหนดหมุนเวียนหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

เดือนเพญ็ ทองเช้ือ (2550: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E มี  7 ขั้นตอนดงัน้ี 1)ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสร้างความสนใจ 3) ขั้นสาํรวจ

และคน้หา 4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นนาํความรู้ไปใช ้ 

เร่ือง อาหารพื้นบา้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นระถมศึกษาปีท่ี 5 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง 

อาหารพื้นบา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจยัพบวา่  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
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เท่ากบั 82.07/84.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง อาหารพื้นบา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากบั 0.5655 แสดงว่านกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนคิด

เป็นร้อยละ 56.55  

เนาวรัตน์ จนัทรวิวฒัน์ (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E กบัการจดัการเรียนรู้แบบวฎั

จกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า  1) แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบ  วฎัจักรการเรียนรู้ 7E เร่ือง งานและพลังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 80.16/79.06 และแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 

ขั้น ท่ีมีประสิทธิภาพ  76.81/76.09  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ท่ีวิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอยา่ง

มีวิจารณญาณ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากบั 0.6298, 0.4680  และ 0.6649  

ซ่ึงแสดงว่านกัเรียน มีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 62.98, 46.80 และ 66.49  ตามลาํดบั และ

แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้  5  ขั้น มีดชันีประสิทธิผลวิเคราะห์จากคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่า

เท่ากบั 0.5837, 0.3943  และ 0.5288 ซ่ึงแสดงว่านกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 58.37, 

39.43 และ 52.88  ตามลาํดบั  และ  3) นกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงั

เรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.05 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องต่างประเทศ  

 โฮเวอร์มิลล ์ (Hovermil, 2004: 2416-A) ไดศึ้กษาการเรียนแบบสืบสวน (สืบเสาะหา

ความรู้) โดยใชเ้ทคโนโลยีในวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติดว้ยความเขา้ใจโครงการพฒันาอยา่งมือ

อาชีพ  ในการศึกษาคร้ังน้ีให้ประโยชน์ในการพฒันาการสอนของครู ผลการศึกษาพบว่า เกิด



67 

ตวัอยา่งของความบกพร่อง การพฒันาและการลดความยุง่ยากท่ีน่าถือเป็นแบบอยา่งของการเรียน

แบบสืบสวน (สืบเสาะหาความรู้) โดยใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นจุดสาํคญัจาก

กรอบความคิดรวบยอดในการเรียนรู้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบติัท่ีเป็น

แบบอย่างได้เกิดข้ึนในครูท่ีสอนแบบสืบสวนสอบสวนท่ียึดความ เขา้ใจในการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ิงน้ีสามารถบอกไดว้่าการพฒันาการสอนแบบมืออาชีพสืบเน่ืองมาจากการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ทาํใหค้รูสามารถเรียนรู้ได ้ฝึกปฏิบติัไดเ้พื่อความสาํเร็จโดยการใชก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบน้ี 

เอบราฮิม (Ebrahim, 2004: 1232-A) ไดท้าํการศึกษาเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของ

วิธีการสอน 2 วิธีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาของ

นกัเรียนในประเทศคูเวต คือวิธีการสอนแบบปกติ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะเป็นวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 4-E กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนจาํนวน 111 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองจาํนวน56 

คน ไดรั้บการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ส่วนกลุ่มควบคุม จาํนวน 55 คน ไดรั้บการสอนแบบปกติ 

ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการสอนดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 4-E ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ

อยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากกวา่วิธีการสอนแบบปกติ 

Garcia (2005) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิของการใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นเปรียบเทียบ

การศึกษาแบบดั้งเดิม โดยใชห้ลกัสูตรของ Hunter และศึกษาบรรยากาศของการเรียนรวมทั้งเจตคติ

ของการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ Tree evolution test และแบบทดสอบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํในโรงเรียนระดบัก่อนมธัยมศึกษาซ่ึงมีนกัเรียนอยู ่160 คน ระดบัเกรด 7 นกัเรียน

สายวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 5 ขั้น มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในเร่ืองวิวฒันาการและเจตคติท่ีดีต่อ

วิทยาศาสตร์ ดงันั้นสมควรใชก้ารเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ในการสอนวิทยาศาสตร์

เพื่อใชป้รับปรุงนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีตํ่า  

แคมป์เบลล (Campbell, 2006: 146) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบวฎัจกัร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เก่ียวกบัความเขา้ใจ และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี กบั

นกัเรียนเกรด 5 พบว่าความเขา้ใจและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี ของ

นกัเรียนเกรด 5 หลงัเรียนตามรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น สูงกวา่ก่อนเรียน 
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สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปไดว้่า  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีมี

เป้าหมายอยู่ท่ี คุณภาพของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันาธรรม รวมไปถึงหลกัสูตรสถานศึกษา ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีขอ้มูล

พื้นฐานของโรงเรียนบาํรุงวิทยา โครงสร้างหลกัสูตร วิสัยทศัน์ของโรงเรียน โครงสร้างจดัหน่วย

การเรียนรู้   คาํอธิบายรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม การ

สอนสังคมศึกษา รวมถึงการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E การคิด

วิเคราะห์ (Analytical Thinking) รวมทั้งผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ทั้งใน

ดา้นความรู้ เน้ือหา จิตวิทยาการจดัการเรียนรู้ ทฤษฎี หลกัการและวิธีจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา การ

จดักิจกรรมการเรียนเป็นสําคญัและการจดัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เพื่อพฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมี

ความสาํคญัต่อวิธีการจดัการเรียนรู้ นาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในสาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม เร่ือง

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน และมีการสังเกตขั้นตอนการ

เรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E ทุกขั้นส่งผลไปท่ีตวัผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ  และช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน ทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารดา้นการคิดวิเคราะห์เน้ือหา จนสามารถสรุปองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้  ความสามารถของผูเ้รียนมีสาระสาํคญัใน

การสอนแต่ละขั้นตอนดงัน้ี E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) E2 ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement)  E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration) E4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 

E5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) E6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension)    
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยั

เป็นแบบขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Designs) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน

และหลงั (The one group pretest – posttest design) โดยมีนกัเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

การดําเนินการวจัิย 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั  จึงกาํหนดรายละเอียดของการดาํเนินการวิจยัไว ้    

3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และดาํเนินการศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล สถิติ ปัญหาและวรรณกรรม รวมถึงงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E และตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนที่ 2  การดาํเนินงานตามโครงการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ี

พฒันาข้ึนในขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการ

เรียนรู้ 7E นําไปทดลองใช้เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง นํามาตรวจสอบความถูกต้อง 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจยั  เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จดัพิมพร์ายงานผลการวิจยัฉบบัร่าง เพื่อเสนอขออนุมติั 
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โครงการวิจยั ปรับปรุงแกไ้ข ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพแ์ละส่ง

รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา 

วธีิการและขั้นตอนการวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการวิจยั ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร       

ท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุง

วิทยาซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2 หอ้งเรียน จาํนวนทั้งส้ิน 35 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียน

บาํรุงวิทยา จาํนวนนกัเรียน 18 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มหอ้งเรียน 

(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling 

Unit) 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษาสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 2 ประเภท   คือ 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7E 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

2.1 ผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน  
2.2  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 
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เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 

ในการทดลองคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 2 

หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม หน่วยท่ี 8 เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ 

หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองใน

สังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก

ครอบครัวและโรงเรียน ส 2.2 ป.1/2 ระบุบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบาํรุงวิทยา พุทธศกัราช 2552  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช   2551 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ผูว้ิจัยดาํเนินการทดลองด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2         

ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมระยะเวลา 8 ชัว่โมง ดาํเนินการสอน

ใชช่้วงวนัท่ี 13 – 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

แบบแผนการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental   Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจยัเป็นแบบขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Designs) ใชแ้บบแผนการวิจยั

แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (The one group pretest – posttest design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 

2547:  144) ดงัแผนภูมิท่ี 3 

 

T1 X T2 

  

แผนภูมิท่ี 3   แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest -posttest Design 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

           T1    แทน    การทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 

           X     แทน   การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E    

           T2    แทน    การทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

1.  แผนจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  เร่ือง  โครงสร้าง  บทบาท  สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จาํนวน 3 แผน เวลา 8 ชัว่โมง ดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5   สาระการเรียนรู้และเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

เวลา

(ชัว่โมง) 

1 โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของของสมาชิก

ในครอบครัว 

ส 2.2 ป.1/1 3 

2 โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของของสมาชิก

ในโรงเรียน 
ส 2.2 ป.1/2 3 

3 บทบาท สิทธิ สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองใน

ครอบครัวและโรงเรียน 
ส 2.2 ป.1/2 2 

รวม 8 

  

ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1กาํหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6   มาตรฐาน ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน และตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส 2.2  ป.1/1 บอกโครงสร้าง  บทบาทและ

ห น้ า ท่ี ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ

โรงเรียน   

-โครงสร้างของครอบครัวและความสมัพนัธ์ 

  ของบทบาท หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

-โครงสร้างของโรงเรียน ความสมัพนัธ์ 

  ของบทบาท หนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

ส 2.2  ป.1/2ระบุบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

-ความหมายและความแตกต่างของอาํนาจตาม 

 บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีในครอบครัวและโรงเรียน 

-การใชอ้าํนาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ 

 หนา้ท่ี 
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2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียนจาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบท่ีมีคาํตอบ 3 ตวัเลือก กาํหนดให้ค่า

คะแนน คือ ถูกไดค้ะแนน 1 คะแนน ผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 40 ขอ้ แลว้นาํไปใชจ้ริง 20 ขอ้ 

3.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท 

สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนจาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบท่ีมีคาํตอบ 3 

ตวัเลือก กาํหนดให้ค่าคะแนนคือ ถูกได ้1  คะแนน  ผิดได ้ 0  คะแนน  จาํนวน 40 ขอ้ แลว้นาํไปใชจ้ริง 

20 ขอ้ 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร

การเรียนรู้ 7E  เร่ืองโครงสร้าง บทบาทสิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน จาํนวน 1 

ฉบบั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting scale) มี 3 ระดบั คือ มาก  ปานกลาง  

นอ้ย    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) บรรยากาศในการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนรู้  3) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  รวมจาํนวน

ทั้งหมด  15 ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)  3 ระดบั ดงัน้ี 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ใหค้ะแนน  2  คะแนน 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย   ใหค้ะแนน  1  คะแนน  

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนในการสร้าง

และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1.  การสร้างเคร่ืองมือแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน โดยใช ้   

วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E คร้ังละ 1 ชัว่โมง จาํนวน 3  แผน โดยมีขั้นตอนการสอนดงัน้ี E1 ขั้น

ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  E2  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)   E3  ขั้นสาํรวจและ

คน้หา (Exploration) E4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) E5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) 

E6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) และ E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
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จากเน้ือหาของรายวิชา  การจดัหน่วยการเรียนรู้และสัดส่วนเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของโรงเรียนบาํรุงวิทยา  มีขั้นตอนดงัน้ี                            

1.1  ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คาํอธิบายรายวิชา   

สาระการเรียนรู้ สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต คู่มือครูและเน้ือหาในเร่ือง 

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1         

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์หลกัสูตร สู่การจดัทาํแผนการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 2.2 

เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    

แผนท่ี ตวัช้ีวดั สาระสาํคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

1.  เร่ือง โครงสร้าง

และความสมัพนัธ์

ของสมาชิกใน

ครอบครัว   

ส  2 . 2  ป . 1 / 1  บ อ ก

โครงสร้าง บทบาทและ

ห น้ า ท่ี ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น

ครอบครัวและโรงเรียน 

 

ในแต่ละครอบครัวจะมี

โครงสร้างของครอบครัวท่ี

แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัจาํนวน

สมาชิกในครอบครัวและ

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมี

บทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั  

ทุกคนจึงควรรู้จกับทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง และปฏิบติั

ใหเ้หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. เ ร่ือง  โครงสร้าง

และความสัมพันธ์

ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น

โรงเรียน       

  ป . 1 / 1  บ อ ก โ ค ร ง ส ร้ า ง 

บทบาทและหน้า ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน 

 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง โ ร ง เ รี ย น

ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ  ครู  

เจา้หน้าท่ี    นักเรียน  ภารโรง  

มีความสัมพนัธ์ ตามบทบาท

หน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั  โดยการ

ปฏิบติัท่ีดีต่อกนัระหว่างครูกบั

นักเรียน  อยู่ ร่วมกันอย่างมี

ความสุข และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์หลกัสูตร สู่การจดัทาํแผนการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 2.2  

              เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไว ้

              ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   (ต่อ) 

 

แผนท่ี ตวัช้ีวดั สาระสาํคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

3.เร่ือง บทบาท

หนา้ท่ีสิทธิของ

ตนเองในครอบครัว

และโรงเรียน 

ส  2.2  ป.1/2  ระบุ

บทบาท  สิทธิ  หนา้ท่ีของ

ตนเองในครอบครัวและ

โรงเรียน 

บทบาทหนา้ท่ี สิทธิ เป็นส่ิงท่ี

ทุกคนควรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

เพื่อใหส้มาชิกในครอบครัว   

และโรงเรียนอยูร่่วมกนัอยา่ง

มีความสุข และการใชอ้าํนาจ

ตามบทบาทหนา้ท่ีและสิทธิท่ี

เหมาะสมจะทาํใหส้มาชิกใน

ครอบครัว  อยูร่่วมกนัได้

อยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

รวม 8 

   

1.2  ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จากงานวิจยั

หนงัสือ และเอกสารรวมถึงเทคนิคการวดัผลประเมินผลแลว้นาํมาสงัเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีตอ้งการ คือการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

1.3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนดงัน้ี  

E 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม เป็นการตั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนแสดง

ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีจะเรียนออกมา เพื่อครูจะไดรู้้ความรู้พื้นฐานเดิมของนกัเรียน    

E 2 ขั้นเร้าความสนใจ   เป็นการเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้

มาแลว้กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น ใหน้กัเรียนคิดเก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือเน้ือหาสาระ  
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E 3 ขั้นสาํรวจและคน้หาเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้นวคิดท่ีมีอยูม่า

จดัความสมัพนัธ์ของเร่ืองท่ีกาํลงัเรียน  

E 4 ขั้นอธิบายเป็นการตรวจสอบท่ีนาํมารวบรวม   เพื่อสรุปผล และหาคาํตอบ 

E 5 ขั้นขยายความรู้เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 

E 6 ขั้นประเมินผลเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบแนวคิดและหาคาํตอบ 

ท่ีถูกตอ้ง   

E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช้ นักเรียนไดน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่  

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีสร้าง

ข้ึนมีองคป์ระกอบ คือ เวลาเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระสาํคญั  สาระการเรียนรู้  ภาระ

งาน/ช้ินงาน  การวดัและประเมินผล  กระบวนการจดัการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

1.4  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งทางภาษา และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คนคือ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน ด้านเน้ือหา และด้านการวดัผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้ แลว้นาํไปวิเคราะห์หาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00  

ผลการวิ เคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไข คือ 

ภาพประกอบเน้ือหา   คาํถามสาํคญัและเกณฑก์ารวดัประเมินผลใบงาน (รายละเอียดดงัตารางท่ี 16-

18 ภาคผนวก ข หนา้ 109 -114) 

1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคําแนะนํา ของอาจารย์ผู ้ควบคุม

วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน โดยปรับภาษาและเวลาเรียนในใบกิจกรรมของแต่ละแผนให้

เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน 

1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบาํรุงวิทยา   สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 จาํนวน 17 คน ท่ีเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการ
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ทดลอง จาํนวน 2 แผนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของ

สมาชิกในครอบครัว และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองใน

ครอบครัวและโรงเรียน นาํมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหส้มบรูณ์ โดยปรับกิจกรรม เวลา และใบ

งานของแต่ละขั้นท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เพ่ือใหเ้หมาะสมและง่ายต่อการเรียนรู้ 

ตามท่ีกาํหนดให ้นกัเรียนสามารถทาํกิจกรรมการเรียนรู้ไดแ้ละใหค้วามร่วมมืออยูใ่นระดบัดี 

1.8   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จาํนวน 3 แผน ไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ดงั

รายละเอียด แผนภูมิท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คาํอธิบายรายวิชา สาระการ

เรียนรู้ สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต คู่มือครูและเน้ือหาในเร่ือง 

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จากเอกสาร หนงัสือ และงานวิจยั 

 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จาํนวน 3 แผน 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทาง

ภาษาและแกไ้ขปรับปรุง 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีสอน ดา้นเน้ือหา 

และดา้นวดัผล เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (IOC) 
 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน จาํนวน 1 ฉบบั เพื่อนาํไปใชท้ดสอบก่อนและหลงัเรียน มีขั้นตอน

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี  

2.1    ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัคาํอธิบายรายวิชา  

สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2.2    วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั ให้ครอบคลุม สาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ

หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยได้ ความเขา้ใจ การคิด

วิเคราะห์ และการนาํไปใช ้ดงัตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองโครงสร้าง

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

 

มาตรฐาน 

ตัวช้ีวดั 
จุดประสงค์ 

  

กา
รว

ิเค
รา

ะห์
 

รวม 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รป

ระ
ยกุ

ตใ์
ช ้

ส 2.2  ป.1/1 

บอก

โครงสร้าง  

บทบาทและ

หนา้ท่ีของ

สมาชิกใน

ครอบครัวและ

โรงเรียน   

1. อธิบายโครงสร้างของครอบครัว และของ 

    โรงเรียน 

 

2 

 

2 

  

4 

2.  แสดงความคิดเห็นประโยชน์ของโครงสร้าง 

     ของครอบครัวตนเอง 

  

2 

  

2 

3. เห็นประโยชน์ของการรู้จกัสมาชิกในครอบครัว  2 2 4 

4. อธิบายโครงสร้างของโรงเรียนและบอก 

   โครงสร้างของโรงเรียนตนเอง 

 

2 

  

2 

 

4 

5. ตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคคลท่ีมีบทบาท 

   ในโรงเรียน 

    

2 

 

2 

6. อธิบายความสมัพนัธ์ของบทบาทหนา้ท่ีของ 

    สมาชิกในโรงเรียน 

 

2 

  

2 

 

4 
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ตารางท่ี 8 วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 

   

มาตรฐาน

ตวัช้ีวดั 
จุดประสงค์ 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รป

ระ
ยกุ

ตใ์
ช้  

 ก
าร

วิเ
คร

าะ
ห์

  

รวม 

 7. จาํแนกความสมัพนัธ์ของบทบาทหนา้ท่ีของ

สมาชิกใน  

    โรงเรียน 

   

2  

 

2 

ส 2.2  ป.1/2  

ระบุบทบาท 

สิทธิ หนา้ท่ี

ของตนเองใน

ครอบครัวและ

โรงเรียน 

8. เห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีท่ีดี      

    ของสมาชิกในโรงเรียน 

  

2 

  

2 

9. อธิบายบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองใน

ครอบครัวและโรงเรียน  

 

2 

   

2 

10.จาํแนกบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองใน

ครอบครัวและโรงเรียน  

   

4 

 

4 

11.ตระหนกัถึงบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเองใน 

     ครอบครัวและโรงเรียน 

  

2 

 

2 

 

4 

12.อธิบายการใชอ้าํนาจตามบทบาท สิทธิหนา้ท่ี 

     ของสมาชิกในครอบครัว 

 

2 

    

2 

13. จาํแนกการใชอ้าํนาจตามบทบาท สิทธิหนา้ท่ี 

       ของสมาชิกในครอบครัว 

   

4 

 

4 

รวม 10 10 20 40 

 

2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 8 จาํนวน 40 ขอ้ แลว้นาํไปใชจ้ริง 20 

ขอ้ 

2.4  เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนาํมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
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3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีสอน ดา้นเน้ือหา และดา้นการวดัประเมินผลตรวจสอบ และนาํมาหา       

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากบั 1.00 จึงถือว่า

ขอ้สอบนั้นใชไ้ดแ้ละหากมีขอ้เสนอแนะก็ปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงพบว่าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มี

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเป็น 1.00 ทุกขอ้และผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงขอ้สอบให้ใชค้าํถามตรง

กบัการวิเคราะห์ ความเขา้ใจ และการประยกุตใ์ช ้ตวัช้ีวดั (รายละเอียดดงัตารางท่ี 19 ภาคผนวก ข 

หนา้ 115) 

2.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ โดยคดัเลือกไวใ้ช ้20 ขอ้ 

2.6  นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 25 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2     

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบาํรุงวิทยา จงัหวดันครปฐม 

2.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ ดงัน้ี 

2.7.1   การตรวจสอบค่าความยากง่าย (Difficulty)  ค่าความยากง่าย คือ 0.20 – 

0.80 ถา้ค่าความยาก ง่าย น้อยกว่า 0.20 แสดงว่าขอ้สอบนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย 

มากกว่า 0.80 แสดงว่าขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186) พบว่าแบบทดสอบ

จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความยากระหวา่ง 0.40 – 0.75 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 ภาคผนวก ข หนา้ 118) 

2.7.2   การตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) การพิจารณา          

ค่าอาํนาจจาํแนกควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186) พบว่าแบบทดสอบมี 40 

ขอ้ ตดัออกไป เหลือ 20 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.40 - 0.90 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 ภาคผนวก 

ข หนา้ 118) 

2.7.3   การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบทดสอบปรนัย 

ตวัเลือก ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑด์งักล่าว จาํนวน 20 ขอ้ ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)   โดย

ใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93(รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 

ภาคผนวก ข หนา้ 118) 

2.8 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั   ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ 

สมาชิก ในครอบครัวและโรงเรียน 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัคาํอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู้  

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ใหค้รอบคลุม สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

 

เสนอแบบทดสอบต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นวิธีสอน ดา้น

เน้ือหา และดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํมาหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) 
 

ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุงวทิยา ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ KR-20 

 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว

และโรงเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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3.  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ืองโครงสร้าง บทบาท

สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  จาํนวน 1 ฉบบั เพื่อนาํไปใชท้ดสอบก่อนและ

หลงัเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี   

3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ

คิดวิเคราะห์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการวดัและประเมินผลสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรมซ่ึงสรุปความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนวของบลูม (Bloom, 1961: 146 -152, 

อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 41-44) ประกอบดว้ย 

 การวเิคราะห์ความสําคญั  หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีกาํหนดมาใหว้่าอะไรสาํคญั หรือ

จาํเป็น หรือมีบทบาทมากท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล  

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การคน้หาว่าความสัมพนัธ์ยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร   

การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง  การพิจารณาดูช้ินส่วนหรือส่วนยอ่ยต่าง ๆว่าประกอบ

เขา้ดว้ยกนัไดโ้ดยใช ้โครงสร้างหรือหลกัการโดยใชค้าํถาม 

3.2 ทาํตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยใหค้รอบคลุม ในการวดัความสามารถดา้น

การคิดวิเคราะห์ ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความสาํคญัดา้นความสมัพนัธ์และดา้นหลกัการ    ดงัตารางท่ี 9 

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ พิจารณากําหนด

อตัราส่วนของแบบทดสอบท่ีเหมาะสม ซ่ึงการวิจยัน้ีจะวดัการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนทั้ง 3 ดา้น 

คือ ดา้นความสาํคญั จาํนวน 14 ขอ้ ดา้นความสัมพนัธ์ จาํนวน 14 ขอ้และดา้นหลกัการ 12 ขอ้ รวม

ทั้งหมด 40 ขอ้ โดยสร้างเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบมี 3 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนแต่

ละขอ้ คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

3.4 เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาทสิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

นํามาให้ผูเ้ ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน คือ ผูเ้ ช่ียวชาญด้านวิธีสอน ด้านเน้ือหา และด้านการวัด

ประเมินผลตรวจสอบ และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: 

IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 จึงถือว่าขอ้สอบนั้นใชไ้ด ้และหากมีขอ้เสนอแนะก็ปรับปรุงแกไ้ข
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โดยดําเนินการปรับปรุงข้อสอบให้ใช้ค ําถามตรงกับประเภทการคิดวิเคราะห์ และตัวช้ีว ัด 

(รายละเอียดดงัตารางท่ี 20 ภาคผนวก ข หนา้ 116) 

3.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ตามคาํแนะนาํ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  

ตารางท่ี  9   ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวัด จุดประสงค์ 

ประเภท 

การคดิวเิคราะห์ 

รวม 

ดา้
น

คว
าม

ส
าํค

ญั
 

ดา้
น

คว
าม

ส
ัมพ

นั
ธ์ 

ดา้
น

ห
ลกั

กา
ร 

ส 2.2  ป.1/1 บอก

โครงสร้าง  บทบาทและ

หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน   

1. อธิบายโครงสร้างของครอบครัว และ 

    ของโรงเรียน 

  2 2 

2.  แสดงความคิดเห็นประโยชน์ของ 

    โครงสร้างของครอบครัวตนเอง 

2    2 

3. เห็นประโยชน์ของการรู้จกัสมาชิกใน 

    ครอบครัว 

2   2 

4. จาํแนกความสมัพนัธ์ ของบทบาท  

    สิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 2  2 4 

5. เห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตาม 

   หนา้ท่ี ท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว 

2 2  4 

6. บอกโครงสร้างของโรงเรียนตนเอง   2 2 4 

7. ตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคคลท่ีมี 

    บทบาทในโรงเรียน 

2 2  4 

 

ส 2.2  ป.1/2  ระบุ

บทบาท  สิทธิ  หนา้ท่ี

ของตนเองในครอบและ 

8. อธิบายความสมัพนัธ์ของบทบาท สิทธิ 

    หนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

 2  2 

9. จาํแนกความสมัพนัธ์ของบทบาท สิทธิ 2   2 
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ตารางท่ี 9   ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวัด จุดประสงค์ 

ประเภท 

การคดิวเิคราะห์ 

รวม 

ดา้
น

คว
าม

ส
าํค

ญั
 

ดา้
น

คว
าม

ส
ัมพ

นั
ธ์ 

ดา้
น

ห
ลกั

กา
ร 

โรงเรียน     หนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน     

 10.เห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตาม 

     หนา้ท่ี  ท่ีดีของสมาชิกในโรงเรียน 

 2 2 4 

11. อธิบายบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเอง 

      ในครอบครัวและโรงเรียน 

2  2 4 

12. จาํแนกบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของตนเอง 

      ในครอบครัวและโรงเรียน 

  2 2 4 

13. ตระหนกัถึงบทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ 

      ตนเองในครอบครัว และโรงเรียน 

2    2 

รวม 14 14 12 40 

 
3.6 นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชท้ดลอง  (Try out)   เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 25 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเรียน

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบาํรุงวิทยา  

3.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ ดงัน้ี 

3.7.1 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (Difficulty)  ค่าความยากง่าย คือ 0.20 – 

0.80 ถา้ค่าความยาก ง่าย น้อยกว่า 0.20 แสดงว่าขอ้สอบนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย 

มากกว่า 0.80   แสดงว่าขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186) พบว่าแบบทดสอบ

จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความยากระหวา่ง 0.40 – 0.75 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 ภาคผนวก ข หนา้ 120) 

3.7.2 การตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination)  การพิจารณาค่า

อาํนาจจาํแนกควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186) พบว่าแบบทดสอบ
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จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.30 - 0.80 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 ภาคผนวก ข หนา้ 

120) 

3.7.3   การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบทดสอบปรนยัชนิด

เลือกตอบ 3 ตวัเลือก ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ดงักล่าว จาํนวน 20 ขอ้ ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 (รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 23 ภาคผนวก ข หนา้ 121) 

                        3.8 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน 

การวิจยัดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเอกสารท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลสาระสังคมศึกษา ซ่ึงโดยสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

ทาํตารางวเิคราะห์แบบทดสอบโดยใหค้รอบคลุมในการวดัความสามารถทั้ง 3 ดา้น 
คือดา้นความสาํคญั ดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นหลกัการ 

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ พิจารณากาํหนดอตัราส่วน 
ของแบบทดสอบท่ีเหมาะสม ซ่ึงการวจิยัน้ีจะวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนทั้ง 3 

ดา้น คือดา้นความสาํคญั ดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นหลกัการโดยสร้างเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 
มี 3 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให ้0 

เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียนต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และนาํมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน  

ปรับปรุงแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ตามคาํแนะนาํอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์

และผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบั 
นกัเรียน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

นาํผลการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้ หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกคดัเลือกแบบทดสอบท่ี

ผา่นเกณฑจ์าํนวน 20 ขอ้ ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิการคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 

นาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
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4.  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E จาํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

ในดา้นต่าง ๆ คือ 1) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้   2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และ3) ดา้นประโยชน์

ท่ีไดรั้บ รวมจาํนวนทั้งหมด 15 ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ดงัน้ี 

ความคิดเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 

ความคิดเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ใหค้ะแนน  2  คะแนน 

ความคิดเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 

4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร 

การเรียนรู้ 7E 

4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเน้ือหา

และภาษา 

4.4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นวิธี

สอน ดา้นเน้ือหา และ ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหาและ

ภาษา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: 

IOC) มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้และหากมีขอ้เสนอแนะกป็รับปรุงแกไ้ข ผลการหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 (รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 21 ภาคผนวก ข หนา้ 117-118) 

 4.5 นาํแบบสอบความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยัในการวิจยั ดงัรายละเอียดใน 

แผนภูมิท่ี 7 
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        แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร 

                         การเรียนรู้ 7E  

 

การดําเนินการทดลองและเกบ็ข้อมูล     

ในการทดลอง และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

2.  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนดว้ยตนเอง จาํนวน 3 แผน เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง ไดท้าํการทดลองสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โดยจดัช่วงเวลาในการเรียนของกลุ่มตวัอย่างในวนัท่ี 13 – 27 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 การดาํเนินการทดลองโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัเตรียมไวซ่ึ้งมีขั้นตอนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ดงัน้ี 

E 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) เป็นการตั้งคาํถามเพ่ือกระตุน้ให้

นกัเรียนแสดงความรู้เดิมในเร่ืองท่ีจะเรียนออกมา เพื่อครูจะไดรู้้ความรู้พื้นฐานเดิมของนกัเรียน 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเน้ือหาและภาษา 

 

นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ   ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีสอน  ดา้นเน้ือหา 

และ ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหาและภาษา 

นาํแบบสอบความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยัในการวจิยั 
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E 2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นเร่ืองท่ี

เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

E 3 ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการให้โอกาสนักเรียนได้ใช้

ความคิดท่ีมีอยูม่าช่วยใหเ้กิดการปรับขยายความคิดและจดัความสมัพนัธ์ ของเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนอยู ่    

E 4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นการรวบรวมขอ้มูล นํามา

ตรวจสอบและปรับขยายโครงสร้างความคิดเพื่อ สรุปผลและหาคาํตอบ 

E 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั

ความรู้เดิม 

E 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นกิจกรรมท่ีครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้

ตรวจสอบแนวคิดและหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง   

E 7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension) เป็นการให้นกัเรียนไดน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนมา

ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ 

ตามรายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

 

 

 

 

E 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม.......  
 

 

E 2 ขั้นสร้างความสนใจ ………… 

 

E 3 ขั้นสาํรวจและคน้หา.........   

  

E 4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป..……………… 
 

 
 

       

 

E 5 ขั้นขยายความรู้…… 
 

 

E 6 ขั้นประเมินผล…………….                       

       
 

 

                                     

                                                                                      

E 7 ขั้นนาํความรู้ไปใช.้....  

 

 

 

แผนภูมิท่ี  8   ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E 

 

กระตุน้ใหแ้สดงความรู้เดิม 

เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 

แนวคิดท่ีมีอยูน่าํจดัความสมัพนัธ์ 

ตรวจสอบ  สรุปผล และหาคาํตอบ 

 

 

ไม่เขา้ใจ 

นาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 

 

ตรวจสอบแนวคิดและหาคาํตอบ 

 

ไม่ผา่น สอนซ่อม

เสริม 

นาํไปประยกุตใ์ชแ้ละสร้างความรู้ใหม่ 

การเร่ิมตน้ 

 

เขา้ใจ 

ผา่น 

ส้ินสุด 
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3. ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบท่ีทาํการทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 20 ขอ้        

เป็นแบบปรนยั 3 ตวัเลือก เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบํารุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ประกอบด้วย โครงสร้างของครอบครัว ความสัมพนัธ์ของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

โครงสร้างของโรงเรียน  ความสัมพนัธ์ของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ี 

สิทธิในครอบครัวและโรงเรียน และการใชอ้าํนาจตามบทบาทหนา้ท่ีสิทธิของสมาชิกในครอบครัว 

ซ่ึงใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E   

4.  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

5.  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้         

วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยการอ่านแบบสอบถามใหน้กัเรียนฟังและนกัเรียนทาํเคร่ืองหมายถูกลงใน

ช่องท่ีกาํหนดให ้

6.  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถ

ดา้นการคิดวิเคราะห์ และผลจากการทาํแบบสอบถาม ความคิดเห็นมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

ดาํเนินการโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (มาเรียม 

นิลพนัธ์ุ, 2551: 177) ดงัน้ี  

   IOC = 
N

R∑  

   IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

   R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   ∑R  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
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   N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง 
บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ดาํเนินการดงัน้ี 

1.2.1 ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดยการ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC)   

1.2.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย โดยใชสู้ตร (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 

188)  

                 P =   

ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2551: 186)  

                D =  

1.2.3 หาค่าความเช่ือมัน่(Reliability)  ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder Richardson-20) มีค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป     

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ 

ดาํเนินการดงัน้ี 

1.3.1 ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบคิด

วิเคราะห์ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC) 

  

1.3.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ

ปรนยั ซ่ึงมีค่าความยากง่าย (P)  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r)   

     1.3.3 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 

(Kuder Richardson-20)    

1.4   ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ดาํเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC)                   
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 2.  การตรวจสอบสมมติฐาน   

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เ ร่ือง

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) 

แบบ Dependent โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยการวิเคราะห์ 

ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน

ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 

Dependent โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์หลงัเรียน เป็นรายดา้นโดยใชค่้าร้อยละ (%) 

2.3   การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อ   การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ในบรรยากาศในการเรียนรู้ การจดักิจกรรมและ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดบั ใชค่้าเฉล่ีย ( Χ ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็นดงัตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10   เกณฑก์ารแปลความหมายของความคิดเห็น 

 

ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1.00 - 1.49             เห็นดว้ยนอ้ย 

1.50 - 2.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

2.50 - 3.00            เห็นดว้ยมาก 
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ตารางท่ี  11   สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั 

 

วตัถุประสงคง์านวิจยั วิธีดาํเนินงานวจิยั กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผล

ก า ร เ รี ย น รู้  เ ร่ื อ ง 

โครงสร้าง บทบาท 

สิทธิหนา้ท่ีของสมาชิก

ใ น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ

โรงเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้7E 

การทดสอบผลการเรียนรู้ 

เร่ือง โครงสร้าง บทบาท 

สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิก

ใ น ค ร อ บ  ค รั ว แ ล ะ

โรง เ รียนของนัก เ รี ยน 

ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้วฎัจกัรการ

เรียนรู้ 7 E   

  นั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1   

โ ร ง เ รี ย น บํ า รุ ง

วิทยา จาํนวน 18 

คน 

แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรู้โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย

(Χ ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) t-test 

แบบ Dependent 

 

2. เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถด้านการ

คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  เ ร่ื อ ง 

โครงสร้าง บทบาท 

สิทธิหนา้ท่ีของสมาชิก

ใ น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ

โรงเรียน ของนักเรียน

ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี1   

ท่ีจดัการเรียนโดยใชว้ฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E                

ก า ร ท ด ส อ บ วั ด

ความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและ

โรงเ รียน  ของนักเ รียน  

ก่อนและหลงัการจดัการ

เ รียน รู้โดยวัฎจักรการ

เรียนรู้ 7E 

  

นั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1   

โ ร ง เ รี ย น บํ า รุ ง

วิทยา จาํนวน 18 

คน 

แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด

ความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์   โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ีย (Χ  ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

t-test แบบ Dependent   

และค่าร้อยละ (%) 

 

 3. เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี1 ท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนโดย

ใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 ก า ร ส อ บ ถ า ม ค ว า ม

คิดเห็นของนักเรียนหลงั

การจดัการเรียนโดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7E  

  

นั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1   

โ ร ง เ รี ย น บํ า รุ ง

วิทยา จาํนวน 18 

คน 

 แบบสอบถามความคิด 

เห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช ้

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E การ

วิเคราะห์เน้ือหาค่า เฉล่ีย 

(Χ ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
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บทที ่4 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียน และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยนาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็น

ท่ีผา่นการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คนไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

บาํรุงวิทยา ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 18 คน 

ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นดาํเนินการจดัการเรียนรู้ แลว้จึงทดสอบหลงัเรียนและสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียน โดยผูว้ิจยัอ่านรายการประเมินแบบสอบถามคิดเห็นให้นกัเรียนกลุ่ม

ตวัอย่าง  เพื่อเป็นการตอบคาํถามการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี  1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7E 

ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   ก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7E ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  
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ตอนที่  1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าที่ของสมาชิกใน            

ครอบครัว และโรงเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้วัฎจักร

การเรียนรู้ 7E 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามของการวิจยัขอ้ท่ี 1 ผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      

โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้ก่อนจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E แลว้จึงดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร

เรียนรู้ 7E จาํนวน 3 แผน หลงัจากจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบ

หลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ  

                สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 18 คน 

    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x  S.D. t-test sig 

ก่อนเรียน 18 20 8.06 1.25 -35.72 0.00 

หลงัเรียน 18 20 16.17 0.98 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E   

มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Χ = 16.17, S.D. = 0.98) สูงกว่าก่อนเรียน (Χ = 8.06 S.D. = 

1.25) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1  
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ตอนที่  2   ผล การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ 

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ

หลงัเรียนโดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัขอ้ท่ี 2 ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ผูว้ิจยัไดท้าํการ

ทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ก่อนจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E แลว้จึง

ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรเรียนรู้ 7E จาํนวน 3 แผน หลงัจากจดัการเรียนรู้โดยใช ้      

วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ

คิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน จาํนวน         

1 ฉบับ 20 ข้อ โดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการคิดวิ เคราะห์ด้านหลักการ ด้าน

ความสมัพนัธ์และดา้นความสาํคญั ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 13-14 

ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท

สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x  S.D. t-test sig 

ก่อนเรียน 18 20 6.67 1.37 -14.68 0.00 

หลงัเรียน     18 20 15.17 1.79 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า คะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท

สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช ้      

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียน (Χ = 15.17, S.D. = 1.79) สูงกว่าก่อนเรียน (Χ = 6.67, S.D. = 1.37)  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2  
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ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท

สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ในดา้นหลกัการ ดา้นความสมัพนัธ์ และดา้นความสาํคญั 

 

ความสามารถ 

การคดิวเิคราะห์ 

คะแนนเต็ม Χ  S.D. คะแนน

เฉลีย่ร้อยละ 

ลาํดับ 

ดา้นหลกัการ 6 5.11 0.76 85.17 1 

ดา้นความสมัพนัธ์ 7 4.44 0.92 63.43 3 

ดา้นความสาํคญั 7 5.61 0.61 80.14 2 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่า คะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท

สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช ้       

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E เม่ือแยกเป็นรายดา้นมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากท่ีสุดเป็น

ลาํดบัท่ี 1 คือ ดา้นหลกัการ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.17 รองลงมา คือ ดา้นความสาํคญั มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ 80.14 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความสมัพนัธ์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 63.43 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้    

 โดยใช้ วฎัจักรการเรียนรู้ 7E  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E อยูใ่นระดบัใด ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียน

กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัร 

                 การเรียนรู้ 7E 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดับความ

คดิเห็น 

ลาํดับที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   2.93 0.07 เห็นด้วยมาก 1 

1.การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.94 0.23 เห็นดว้ยมาก 2 

2.ครูผูส้อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและพดูจาไพเราะ  2.83 0.38 เห็นดว้ยมาก 4 

3.ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียนยิม้แยม้แจ่มใส   3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

4.ครูใชส่ื้อท่ีเอ้ือต่อการสอนมีความหลากหลายทาํ

ใหเ้ขา้ใจง่าย 

 

2.94 

 

0.23 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

2 

5.ครูผูส้อนรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 2.89 0.32 เห็นดว้ยมาก 3 

6.นกัเรียนมีความสุขและความอบอุ่นในการเรียน 3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   2.72 0.11 เห็นด้วยมาก 3 

7.ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้เดิม 2.78 0.42 เห็นดว้ยมาก 2 

8.ครูใชภ้าพและคาํถามนาํความสนใจเพื่อเช่ือมโยง 

   ความรู้เดิม 

 

2.78 

 

0.42 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

2 

9.ครูนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสาํรวจคน้หาจาก 

   แหล่งขอ้มูลจริง 

2.56 0.51 เห็นดว้ยมาก 6 

10.ครูจดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย กระตุน้ให ้

     นกัเรียนเกิดการคิด 

2.89 0.32 เห็นดว้ยมาก 1 

11.ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูขยายความรู้ 2.67 0.48 เห็นดว้ยมาก 4 

12.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆ 2.61 0.50 เห็นดว้ยมาก 5 

13.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 2.72 0.46 เห็นดว้ยมาก 3 

 ด้านประโยชน์ทีรั่บ 2.89 0.08 เห็นด้วยมาก 2 

14.นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุป 

     ความรู้ดว้ยตนเอง 

2.83 0.38 เห็นดว้ยมาก 2 

15.นกัเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะการคิด 

    วิเคราะห์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2.94 0.23 เห็นดว้ยมาก 1 

ภาพรวม 2.83 0.13 เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนเร่ืองโครงสร้าง บทบาท 

สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7E โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (Χ = 2.83, S.D. = 0.13) ซ่ึง

ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีกาํหนดไวข้อ้ 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นท่ีนกัเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เป็นลาํดบัท่ี 1 คือ ดา้น

บรรยากาศในการเรียนรู้  (Χ = 2.93, S.D. = 0.07)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีความ

คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกประเด็น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ครูมีความเป็นกนัเอง

กบันกัเรียนยิม้แยม้แจ่มใส เท่ากบันกัเรียนมีความสุขและความอบอุ่นในการเรียน (Χ =3.00, S.D. = 

0.00) รองลงมาคือ การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากบั ครูใชส่ื้อ

ท่ีเอ้ือต่อการสอนมีความหลากหลายทาํให้เขา้ใจง่าย (Χ =2.94, S.D. = 0.23) และลาํดบัสุดทา้ยคือ

ครูผูส้อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและพูดจาไพเราะ (Χ =2.83, S.D. = 0.38) ตามลาํดบั รองลงมา

ลาํดบัท่ี 2 คือ ดา้นประโยชน์ท่ีรับ (Χ = 2.89 , S.D. = 0.08) เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่า นกัเรียนมี

ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกประเด็น  คือ นักเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะการคิด

วิเคราะห์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั (Χ = 2.94 , S.D. = 0.23) รองลงมา นกัเรียนมีทกัษะการคิด การ

ตดัสินใจ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง (Χ = 2.83 , S.D. = 0.38) ตามลาํดบั และลาํดบัสุดทา้ยคือดา้น

กิจกรรมการเรียนรู้  (Χ = 2.72, S.D. = 0.11)   เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็น

ในระดับเห็นด้วยมากทุกขอ้โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ครูจดักิจกรรมการสอนท่ี

หลากหลาย กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการคิด (Χ =2.89, S.D. = 0.32)  รองลงมาคือ ครูเปิดโอกาสให้

นกัเรียนแสดงความรู้เดิมเท่ากบัครูใชภ้าพและคาํถามนาํความสนใจเพ่ือเช่ือมโยงความรู้เดิม (Χ =

2.78, S.D. = 0.42) และลาํดบัสุดทา้ยคือ ครูนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสาํรวจคน้หาจากแหล่งขอ้มูล

จริง (Χ =2.56, S.D. = 0.51) 
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บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาทสิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E จาํนวน 3 แผน หลงัจากจดักิจกรรมแลว้มีผล

เกิดกบัผูเ้รียนดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 

จากการบนัทึกหลงัสอนพบว่า  นกัเรียนตั้งใจทาํงานในขณะทาํกิจกรรมการเรียนการ

สอน ของแต่ขั้นในการจดัการเรียนโดยจกัรการเรียนรู้ 7 E เช่น การทาํแบบฝึกหดั ใบงาน ช้ินงาน ท่ี

ครูไดม้อบหมายใหจ้นสาํเร็จ โดยมีผลการประเมินตามเกณฑต์ดัสินระดบัคุณภาพ ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัดี การปฏิบติักิจกรรมกลุ่มดว้ยความตั้งใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นการ

พดูอธิบาย นาํมาเล่าใหผู้อ่ื้นฟังไดไ้ม่ชดัเจน ใชเ้วลาเกินกาํหนดในขั้นท่ี 3 ขั้นสาํรวจและคน้หาขั้นท่ี

4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป E5 ขั้นขยายความรู้ เพราะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีทกัษะการ

อ่านการเขียน การพูดไม่คล่อง ดงันั้นครูจะตอ้งช่วยพูดนาํเป็นคาํถาม เพื่อให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อตอบในการอธิบายและลงขอ้สรุป และขยายความรู้ให้เพ่ือนฟังและระหว่างเรียนใน E6 

ขั้นประเมินผล กบั E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้นกัเรียนสามารถตอบคาํถาม สรุปความรู้ เพ่ือนาํปฏิบติั

กิจกรรมนกัเรียนทาํใบงานเร่ือง โครงสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง และเร่ือง 

สมาชิกในครอบครัวฉนัโดยภาพรวมนกัเรียนไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไวอ้ยูใ่นระดบัดี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 

 จากการบนัทึกหลงัสอนพบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมระหว่างเรียน คือมีความสนใจ 

กระตือรือร้น ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม กบั E2 ขั้นสร้าง

ความสนใจและแสดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามอย่างอิสระ E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา เป็น

กิจกรรมกลุ่มในการสาํรวจศึกษาบอร์ดบุคลากรของโรงเรียน และบอร์ดสมาชิกหอ้งเรียน จบัสลาก

คาํถาม และตอ้งจดบนัทึกเพื่อนาํผลงานไปในขั้น E4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป E5 ขั้นขยายความรู้ 

และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่ม E6 ขั้นประเมินผล และ E7 ขั้นนาํความรู้

ไปใช ้สามารถทาํใบงานเร่ือง โครงสร้างความสัมพนัธ์ของบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 



101 

 

และเร่ือง สาํรวจโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียนของตนเอง ไดผ้่านเกณฑอ์ยู่ใน

ระดบัดี  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีสิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

จากการบนัทึกหลงัสอนพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมระหว่างเรียน คือมีความสนใจ 

กระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามเก่ียวกบัหนา้ท่ี บทบาท สิทธิของตนเองและคน

ในครอบครัว ขณะอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียนได ้ E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม และ E2 ขั้นสร้างความ

สนใจ นกัเรียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์จากการฟังนิทานเร่ือง คาํสั่งของพ่อ E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา เป็น

กิจกรรมกลุ่มในการเล่นเกมทายไดใ้ห้เลยเก่ียวกบับทบาท สิทธิ และหนา้ท่ี และมีการตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มเล่นเกมทายไดใ้หเ้ลย   แสดง

ความคิดเห็นในการตอบคาํถาม และไดร้ะบายสีอยา่งอิสระมีความสุข ขั้นอธิบาย และ E5 ขั้นขยาย

ความรู้ นกัเรียนแสดงความคิดเห็นว่าถูกหรือไม่ถูก ครูควรเพิ่มคาํถามเพื่อฝึกให้นกัเรียนคิดหา

เหตุผลขอ้ท่ีไม่ถูกเพราะอะไร E6 ขั้นประเมินผล และ E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้นกัเรียนทาํใบงานและ

แบบฝึกหดั เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน และเร่ือง การสาํรวจบทบาท

หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ไดผ้่านเกณฑ์อยู่ในระดบัดีท่ีกาํหนดไว ้  ความ

รับผดิชอบในการทาํกิจกรรมเช่น งานกลุ่ม ใบงานและแบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมายใหไ้ดอ้ยูใ่นระดบัดี   

สรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บาทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ในภาพรวม 

พบว่า ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า การจดัการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

ส่งผลให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์สูงข้ึน ซ่ึงมีกิจกรรมในแต่

ละขั้นดงัน้ี 1) E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม พบว่าการใชค้าํถามของครูมีส่วนกระตุน้ ใหน้กัเรียน

ตอบคาํถามแสดงความรู้เดิมออกมาทาํให ้2) E2 ขั้นสร้างความสนใจ พบว่า นกัเรียนใหค้วามสนใจ 

อยากรู้อยากเห็น 3) E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา นกัเรียนทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น แบ่งหนา้ท่ี และลงมือ

ปฏิบติันกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหจ้ดจาํเน้ือหานั้นๆ ไดดี้ข้ึน 4) E4 ขั้นอธิบายและลง

ขอ้สรุป ทาํให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการฟังและพูดอธิบายสั้นๆได ้5) E5 ขั้นขยาย

ความรู้ นักเรียนนาํความรู้จากการทาํกิจกรรมทาํให้เกิดความรู้ใหม่ มีการตรวจสอบความเขา้ใจ

ระหว่างครูและเพื่อนแลว้สรุปดว้ยการบนัทึก 6) E6 ขั้นประเมินผล ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในทาํ
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กิจกรรมของกระบวนการจดัการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E และไดโ้อกาสตรวจสอบความรู้

ว่าถูกหรือผิด 7) 7E  ขั้นนาํความรู้ไปใช ้ นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นแบบฝึกหัด ใบงาน 

ช้ินงานและใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและกิจกรรมของการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้และแสวงหาคาํตอบด้วยตนเองโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนมีความมัน่ในในการตอบคาํถามไดดี้ข้ึน  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ 

หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์โดยใชว้ฎัจกัร

การเรียนรู้ 7E  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบแผนการวิจยัเป็นแบบขั้น

พื้นฐาน (Pre Experimental  Designs) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั  

(The one  group pretest – posttest  design)  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง 

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ก่อนและหลงั โดยใช้วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   ก่อนเรียน

และหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 

7E กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนบาํรุงวิทยา ซ่ึงกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา   2555 จาํนวน 18 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 

7E   เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 1 จาํนวน 3 แผน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของ

ของสมาชิกในครอบครัว แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของของสมาชิกใน

โรงเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 บทบาท สิทธิ หน้าท่ีสิทธิของตนเองในครอบครัวและ

โรงเรียน  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้      

ก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  
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เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจาํนวน 20 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 มีค่า 

(Reliability) เท่ากับ 0.93 แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและ

หลงัเรียนเร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบจาํนวน 20 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00     

มีค่าความยากระหว่าง 0.40 – 0.75 และค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.30 - 0.80 และค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) เท่ากบั 0.92 และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7 E   เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจยัสรุปไดด้งัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้

1.  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎั

จกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน สูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี

คะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัสูงกว่าก่อนการจดัการ

เรียนรู้    เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E มี

คะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์มากท่ีสุด เป็นลาํดบัท่ี 1 คือ ดา้นหลกัการ มีคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 85.17 รองลงมา คือ ดา้นความสาํคญั มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.14 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้น

ความสมัพนัธ์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 63.43  

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏั

จกัรการเรียนรู้ 7E โดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นบรรยากาศในการ
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เรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ช่วยทาํใหบ้รรยากาศ

ในการเรียนรู้สนุกสนานน่าเรียน มีอิสระในการเรียนรู้ กลา้แลกเปล่ียนความรู้ แสดงความคิดเห็นกบั

ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นว่าการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  ทาํให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์         

การตดัสินใจ การสรุปความรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ขอ้เสนอแนะในการเรียน นกัเรียน

เห็นว่าควรจดัการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ในเน้ือหาอ่ืนๆ และตอ้งการใหค้รูพาไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นว่าการ

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  คาํถามของครูฝึกให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 

การทาํงานร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มทาํให้ไดย้อมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง       

ครูมีส่วนกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร        

การเรียนรู้ 7E เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามและเป็นผูล้งมือคน้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียนและความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว

และโรงเรียน โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี1 โดยมีคะแนนก่อนจดัการเรียนรู้

ค่าเฉล่ีย 8.06 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.25 คะแนนหลงัจดัการเรียนรู้ค่าเฉล่ีย 16.17 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ซ่ึงเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

และเน้นท่ีขั้นของตรวจสอบความรู้เดิมและขั้นตอนของการนําความรู้ไปใช้โดยครูเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํและผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดมี้

โอกาสปฏิบติัจริงไดค้น้พบดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการท่ีตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของ

นกัเรียน โดยผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ซ่ึงประกอบดว้ย E1 ขั้นตรวจสอบ
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ความรู้เดิม (Elicitation) เพื่อครูไดรู้้ความรู้พ้ืนฐานเดิมในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้  E2 ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement) เป็นการเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา 

(Exploration) นกัเรียนเขา้ใจประเด็นคาํถามแลว้ วางแผน สาํรวจคน้หา และเก็บรวบรวมขอ้มูล E4 

ขั้นอธิบาย (Explanation) เพื่อสรุปผล และหาคาํตอบจากเร่ืองท่ีเรียนได ้E5 ขั้นขยายความรู้ 

(Expansion) การนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนสามารถ

นาํความรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ E6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

นกัเรียนแสดงความรู้ E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้(Extension)  นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาไปประยกุตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์ และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  จากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยมีรากฐานสาํคญัมาจาก

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget ซ่ึงพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวั

ทางกระบวนการคิด (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) 

ใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget การสร้างความรู้เป็นกระบวนการเช่ือมโยงขอ้มูล

ใหม่กบัโครงสร้างความรู้เดิม โดยการเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสั

กบัขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เดิมในการเช่ือมโยงขอ้มูลนั้น ในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขั้นมีการกาํหนด

กระบวนการท่ีจะพฒันาให้กบันกัเรียน นอกจากน้ี ในการตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) เพื่อ

ตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมของเร่ืองท่ีจะเรียน    ทาํให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนไดอ้ย่าง

เหมาะสม   ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม นักเรียนไดมี้การทบทวนความรู้เดิมก่อนการเร่ิมตน้การ

เรียนการสอนในแต่ละกิจกรรม โดยครูตั้งคาํถามเพ่ือใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัโครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  การทบทวนความรู้เดิมทาํ

ใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิม แลว้นาํไปสู่การตรวจสอบ

ของขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิม โดยใชค้วามรู้เดิมเป็นพื้นฐานทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง

สติปัญญาใหส้อดคลอ้งกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮาสาท (Hassard, อา้งถึงใน 

Hemmerrich et al., 1994 : 16) ท่ีสรุปไดว้่า การทบทวนความรู้เดิมทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนหรือ

ขยายโครงความรู้ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียนไดเ้ช่ือมความรู้ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ส่วนในขั้น

สร้างความสนใจ ขั้นสาํรวจและคน้หา    ขั้นอธิบาย   นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเอง 

โดยครูผูส้อนจดักิจกรรมให้นักเรียนไดก้าํหนดปัญหานักเรียนเป็นผูด้าํเนินการสํารวจตรวจสอบ 

เช่นการสังเกต การสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล แลว้สรุปความรู้ดว้ยตวัเองและอภิปรายขอ้มูลร่วมกนั 
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รูปแบบกิจกรรมดงักล่าวทาํใหน้กัเรียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตวัเอง โดยมีการตรวจสอบความขดัแยง้

ระหวา่งขอ้มูลใหม่กบัความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม แลว้เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา จนทาํให้

นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย และเกบ็เป็นขอ้มูลในสมองได้

อยา่งยาวนาน การจดัการเรียนรู้แบบน้ี สร้างความสนใจ เพ่ือใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเห็น โดยเฉพาะ

ในขั้นสาํรวจคน้หา (Exploration) นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ซ่ึงเป็นการเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ

กระบวน การนาํไปใช ้ในชีวิตประจาํวนั เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการคน้ควา้ และการ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เม่ือนกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะทุกดา้นอย่างสมํ่าเสมอ  สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของอีสโปซิโต (Esposito 1973:166) ทาํใหพ้ฒันาทกัษะต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบักฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) (Thorndike, 1955 : 77) และผลงานวิจยัของ ยพุาพร ศรี

สิทธ์ิ (2549 : 85) ซ่ึงรายงานว่า การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นรูปแบบท่ีนกัเรียนเป็น

ผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยมีโอกาสเรียนรู้ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและทัว่ถึงทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ มาติน (Martin, 1994 : 43)  ส่วนขั้นขยายความรู้  ครูไดก้าํหนดสถานการณ์ให้

นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดม้าแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีครูกาํหนดใหแ้ลว้ออกมาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน

แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดอ้อกมาอภิปรายจากนั้นครูผูส้อนจึงให้

ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหน้กัเรียนไดค้วามรู้ท่ีสมบูรณ์ ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งลึกซ้ึงข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1994 : 247) ท่ีสรุปว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้มีความสาํคญั

และเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน การท่ีนกัเรียนจะสามารถถ่ายโยงส่ิงท่ีเรียนในหอ้งเรียนไปใชใ้น

การแกปั้ญหาในสถานการณ์จริงไดน้ั้น นกัเรียนตอ้งใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้ขยายหรือถ่ายโยงไป

แกปั้ญหาท่ีนกัเรียนไดเ้ผชิญอยู ่ ซ่ึงขั้นการนาํความรู้ไปใช ้(Extension)  นกัเรียนสามารถถ่ายโอน

ความรู้จากสิงท่ีเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ  

บุญประคอง (2549 : บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองการดาํรงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติั

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี  5 ขั้นตอน ผลการวิจยั

พบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองการดาํรงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน

การจดัการเรียนรู้ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อารีย ์ สุขใจวรเวทย ์(2553: บทคดัยอ่) ได้
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ศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรเรียนรู้ 7E เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมท่ี

ใชใ้นการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทาํให้สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ซ่ึง

เป็นความสามารถทางสติปัญญา การเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E จดัเป็นกระบวนการท่ีเกิด

อยา่งต่อเน่ืองกนัในลกัษณะของวฏัจกัรโดยเร่ิมตน้จากการตรวจสอบความรู้เดิมและจบลงดว้ยการ

นาํความรู้ไปใช ้จึงมีประสิทธิภาพในการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการคิดวิเคราะห์  

2.  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  

มีคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยมีคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

เฉล่ียดา้นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ ดา้นหลกัการ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 85.19 

รองลงมา คือ ด้านความสําคญั   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 80.16 และลาํดับสุดทา้ยคือ ด้าน

ความสัมพนัธ์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 63.49 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าหลกัการสําคญัในการ

จดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้รูปแบบ

หน่ึงมีกระบวนการถามและการตอบคาํถามต่างๆ ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญั ส่งเสริมให้นักเรียนไดใ้ช้

ความสามารถดา้นคิดวิเคราะห์มากท่ีสุดในขั้น E3 - E5 ดงัน้ี ขั้น E3 สาํรวจและคน้หาครูไดใ้ช้

คาํถามเพื่อให้นกัเรียนไดต้ั้งปัญหา และสมมติฐาน และร่วมกนัวางแผน สาํรวจตรวจสอบ ลงมือ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือนาํไปสู่ขอ้คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง ขั้น E4 

อธิบาย เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้น E3 มาอธิบายและสรุปผลท่ีไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ขั้น 

E5 ขยายความรู้ นักเรียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนๆ 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดวงใจ  บุญประคอง (2549 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาการพฒันาผลการ

เรียนรู้ เร่ืองการดาํรงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัดอนไก่ดี 

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 38 คน ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงสรุปขอ้มูล 4) 
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ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมินผล ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองการดาํรงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงั

การจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น และยงัสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ นจัภคั  บูชาพิมพ ์(บทคดัยอ่ : 2551) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้และความสามารถดา้น

การคิดวิเคราะห์ เร่ืองภูมิปัญญาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัห้วยจระเข้

วิทยาคม ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้าง

ความสนใจ 2) ขั้นดาํเนินการ 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นประเมิน ผลการวิจยัพบว่า ผลการ

เรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยมีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ความสามารถดา้นการคิด

วิเคราะห์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี และผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน

มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นสาํรวจและคน้หา ขั้นอธิบายและขั้นขยายความรู้ การคิดวิเคราะห์มี 3 

แบบ คือ การวิเคราะห์ความสาํคญั วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และวิเคราะห์หลกัการ จึงมีผลทาํให้

นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญั ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง

โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัร

การเรียนรู้ 7E   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นบรรยากาศในการ

เรียนรู้  ดา้นประโยชน์ท่ีรับ และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยภาพรวม ขอ้ท่ีนกัเรียนมีระดบัเห็นดว้ยมาก เป็นลาํดบัท่ี 1 คือ  ครูมี

ความเป็นกนัเองกบันกัเรียนยิ้มแยม้แจ่มใส  นกัเรียนมีความสุขและความอบอุ่นในการเรียน ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่า ครูดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ คือนกัเรียนสามารถนาํ
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ความรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั เนน้ความร่วมมือ ผูเ้รียนมีความสุขในการ

เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย และดา้นท่ีนกัเรียนมีระดบัเห็นดว้ยมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ยคือ  ดา้น

กิจกรรมการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เป็นรายขอ้พบว่านักเรียนเห็นดว้ยมาก 

เป็นลาํดบัท่ี 1  คือ  ครูจดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการคิด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  เป็นการนาํขั้นตรวจสอบความรู้

เดิม  ขั้นเร้าความสนใจ  และขั้นสาํรวจและคน้หา โดยครูตั้งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความรู้

เดิมออกมา เป็นการกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนทาํงานร่วมกนัในการ

สาํรวจตรวจสอบ และกระตุน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีได ้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่  จึงเป็นสาเหตุ

หน่ึงทาํให้นักเรียนมีความคิดเห็นในการทาํกิจกรรม   สมศกัด์ิ  บุตรศรี ( 2551 : บทคดัย่อ)            

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองการดาํรงชีวิต

ของพืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7Eโดยรวมนกัเรียนมี

ความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง

การบวกและการลบของ อารีย ์ สุขใจวรเวทย ์(2553: บทคดัย่อ)ท่ีพบว่า โดยรวมนกัเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาผลการเรียนรู้ และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์  เร่ือง โครงสร้าง 

บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดย

ใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปในประเดน็ต่อไปน้ี คือ ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใชแ้ละ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียน

โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E มีผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการเสนอแนะ

และเผยแพร่วิธีสอนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ใหก้บัครูผูส้อน โดยการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครู
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เร่ืองการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เพื่อให้ครูผูส้อนไดน้าํวิธีการจดัการเรียนรู้

ดงักล่าว ไปพฒันาผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงความรู้ความรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เดียวกนั 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนความสามารถดา้น

การคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  โดย

ใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงมีคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์

เฉล่ียเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นความสมัพนัธ์ มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นในการจดัการเรียนการ

สอนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ในคร้ังต่อไป ครูผูส้อนควรส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

ดา้นความสัมพนัธ์ ให้แก่ผูเ้รียนมากข้ึน โดยพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ใน

การจาํแนกแยกแยะความสาํคญั โดยใชค้วามสัมพนัธ์เช่ือมโยงโครงสร้างหรือหลกัการในการตอบ

คาํถาม เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดา้นความสมัพนัธ์สูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และทาํวิจยักบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆในประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ควรมีการวิจยั เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะห์ดา้นความสัมพนัธ์ ของนกัเรียนโดย

ใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E กบัการใชค้าํถาม เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 

7E 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ………………………………………………….. 

 

1.  นางสาวผสุดี   จิระวฒันกิจ ตาํแหน่งศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

 สาํนกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 นครปฐม เขต 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล 

 และประเมินผล 

 

2.  นางจรรยาพร   ยอดแกว้    ตาํแหน่งศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 นครปฐม เขต 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
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      จงัหวดัราชบุรี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 
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การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

    1.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้ 

          กบัตวัช้ีวดั 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

2. สาระสําคญั 

   2.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระสาํคญักบัเร่ือง 

         ท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ ทกัษะการคิด/  

         สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

2 

 

 

0.67 

4. ความเข้าใจทีค่งทน 

   4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความเขา้ใจท่ีคงทน 

         กบัสาระการเรียนรู้ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

5. ช้ินงานและภาระงาน 

   5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของช้ินงาน/ภาระงานกบั 

          เร่ืองท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

6. คาํถามสําคญั 

   6.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของคาํถามสาํคญักบัเร่ือง 

         ท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

2 

 

 

0.67 

7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

   7.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

   7.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

   7.3 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R

 
IOC 

1 2 3 

8. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

   8.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

    8.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

   9.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

   9.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
 

ตารางท่ี 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7 E 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ∑R

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

    1.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้ 

          กบัตวัช้ีวดั 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

2. สาระสําคญั 

   2.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระสาํคญักบัเร่ือง 

         ท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ ทกัษะการคิด/สมรรถนะ 

          สาํคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

2 

 

 

0.67 

4. ความเข้าใจทีค่งทน 

   4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความเขา้ใจท่ีคงทน 

         กบัสาระการเรียนรู้ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

5. ช้ินงานและภาระงาน 

   5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของช้ินงาน/ภาระงานกบั 

         เร่ืองท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

6. คาํถามสําคญั 

   6.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของคาํถามสาํคญักบัเร่ือง 

         ท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

   7.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

   7.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

   7.3 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

 



122 

 

 
 

ตารางท่ี 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ∑R

 
IOC 

1 2 3 

8. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

   8.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

    8.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

   9.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

   9.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ∑R

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

    1.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้ 

          กบัตวัช้ีวดั 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

2. สาระสําคญั 

   2.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระสาํคญักบัเร่ือง 

         ท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ ทกัษะการคิด/สมรรถนะ 

          สาํคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

2 

 

 

0.67 

4. ความเข้าใจทีค่งทน 

   4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความเขา้ใจท่ีคงทนกบั 

          สาระการเรียนรู้ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

5. ช้ินงานและภาระงาน 

   5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของช้ินงาน/ภาระงานกบั 

         เร่ืองท่ีสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

6. คาํถามสําคญั 

   6.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของคาํถามสาํคญักบัเร่ืองท่ี 

         สอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

1.00 

7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

   7.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

   7.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

   7.3 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R  IOC 
1 2 3 

8. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

   8.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

    8.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

   9.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 

   9.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบเลือกตอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

                3 คน 

 

ตวัช้ีวดั ขอ้ ประเภท 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

∑R  IOC 
1 2 3 

ส 2.2 ป1/1 

บอกโครงสร้าง บทบาท

และหนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน 

1 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

2 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

3 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

4 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

5 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

6 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

7 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

8 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

9 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

10 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

ส 2.2 ป1/2 

ระบุบทบาทหนา้ท่ี สิทธิ 

หนา้ท่ีของตนเองใน

ครอบครัว และโรงเรียน 

11 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 

12 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

13 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

14 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

15 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

16 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

17 ประยกุต ์ +1 +1 +1 3 1.00 

18 ประยกุต ์ +1 +1 +1 3 1.00 

19 ประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 

20 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 20 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบบ

เลือกตอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  

 

ตวัช้ีวดั ขอ้ 
ประเภท 

การคิดวิเคราะห์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R  IOC 
1 2 3 

ส 2.2 ป1/1 

บอกโครงสร้าง บทบาท

และหนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน 

1 หลกัการ +1 +1 +1 3 1.00 

2 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

3 หลกัการ +1 +1 +1 3 1.00 

4 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

5 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

6 หลกัการ +1 +1 +1 3 1.00 

7 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

8 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

9 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

10 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

ส 2.2 ป1/2 

ระบุบทบาทหนา้ท่ี สิทธิ 

หนา้ท่ีของตนเองใน

ครอบครัว และโรงเรียน 

11 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

12 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

13 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

14 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

15 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 

16 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

17 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

18 หลกัการ +1 +1 +1 3 1.00 

19 ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3 1.00 

20 ความสาํคญั +1 +1 +1 3 1.00 
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 ตารางท่ี 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ 

 โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

  

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R

 

IOC 1 2 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   

1. การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียน 

    การสอน 

2. ครูผูส้อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและพดูจาไพเราะ 

3. ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียนยิม้แยม้แจ่มใส   

4. ครูใชส่ื้อท่ีเอ้ือต่อการสอนมีความหลากหลายทาํ 

   ใหเ้ขา้ใจง่าย 

5. ครูผูส้อนรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 

6. นกัเรียนมีความสุขและความอบอุ่นในการเรียน 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

0 

+1 

+1 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

 

3 

3 

3 

 

2 

3 

3 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

0.67 

1.00 

1.00 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   

7. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้เดิม 

8. ครูใชภ้าพและคาํถามนาํความสนใจเพื่อเช่ือมโยง 

    ความรู้เดิม 

9. ครูนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสาํรวจคน้หาจาก 

    แหล่งขอ้มูลจริง 

10. ครูอธิบาย กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด 

11. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูขยายความรู้ 

12. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปและประเมินผลการเรียน 

13. นกัเรียนนาํความรู้ไปใชต้อบคาํถามและทาํใบงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ 

      โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R  
IOC 

1 2 3 

ด้านประโยชน์ทีรั่บ 

14. นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุป 

       ความรู้ดว้ยตนเอง 

15. นกัเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะการคิด 

      วิเคราะห์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

0 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

3 

 

2 

 

 

1.00 

 

0.67 
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ข้อ จํานวนคนที่

ตอบถูก 

p r คุณภาพ

ข้อสอบ 

ข้อ จํานวนคนที่

ตอบถูก 

p r คุณภาพ

ข้อสอบ 

1 8 0.40 0.60 เลือกไว ้ 21 15 0.75 0.50 เลือกไว ้

2* 7 0.35 0.10 ตดัท้ิง 22 11 0.55 0.70 เลือกไว ้

3* 11 0.55 0.30 ตดัท้ิง 23* 16 0.80 0.20 ตดัท้ิง 

4 15 0.75 0.30 เลือกไว ้ 24 12 0.60 0.80 เลือกไว ้

5* 15 0.75 0.10 ตดัท้ิง 25 9 0.45 0.90 เลือกไว ้

6* 13 0.65 0.30 ตดัท้ิง 26* 17 0.85 0.30 ตดัท้ิง 
7 15 0.75 0.50 เลือกไว ้ 27* 3 0.85 0.30 ตดัท้ิง 
8 13 0.65 0.50 เลือกไว ้ 28* 3 0.15 0.10 ตดัท้ิง 
9 11 0.55 0.70 เลือกไว ้ 29* 15 0.75 0.30 ตดัท้ิง 
10 11 0.55 0.50 เลือกไว ้ 30 12 0.60 0.60 เลือกไว ้

11* 6 0.30 0.00 ตดัท้ิง 31* 10 0.50 0.40 ตดัท้ิง 
12* 4 0.20 0.00 ตดัท้ิง 32* 11 0.55 0.10 ตดัท้ิง 
13 9 0.45 0.70 เลือกไว ้ 33* 6 0.30 0.60 ตดัท้ิง 
14 9 0.45 0.50 เลือกไว ้ 34* 12 0.60 0.20 ตดัท้ิง 
15* 9 0.45 0.10 ตดัท้ิง 35* 4 0.20 0.40 ตดัท้ิง 
16 9 0.45 0.50 เลือกไว ้ 36* 9 0.45 0.30 ตดัท้ิง 
17 12 0.60 0.60 เลือกไว ้ 37 12 0.60 0.60 เลือกไว ้

18* 15 0.75 0.30 ตดัท้ิง 38 12 0.60 0.80 เลือกไว ้

19 12 0.60 0.80 เลือกไว ้ 39 15 0.75 0.50 เลือกไว ้

20* 18 0.90 0.20 ตดัท้ิง 40 12 0.60 0.80 เลือกไว ้

หมายเหตุ  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบท่ีมีความคุณภาพ

ความเช่ือมัน่จาํนวน 20 ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 ส่วนขอ้สอบท่ีมี* เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพ

จึงไม่นาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
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ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวและโรงเรียน 

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

ขอ้ จาํนวนคนท่ี

ตอบถูก 

p r คุณภาพ

ขอ้สอบ 

ขอ้ จาํนวนคนท่ี

ตอบถูก 

p r คุณภาพ

ขอ้สอบ 

1 8 0.40 0.60 เลือกไว ้ 21* 5 0.25 0.10 ตดัท้ิง 

2 11 0.55 0.70 เลือกไว ้ 22 11 0.55 0.70 เลือกไว ้

3* 8 0.40 0.20 ตดัท้ิง 23 14 0.70 0.40 เลือกไว ้

4 15 0.75 0.30 เลือกไว ้ 24* 4 0.20 0.00 ตดัท้ิง 

5 12 0.60 0.40 เลือกไว ้ 25 12 0.60 0.60 เลือกไว ้
6 13 0.65 0.30 เลือกไว ้ 26 14 0.70 0.60 เลือกไว ้
7* 7 0.35 0.10 ตดัท้ิง 27 11 0.55 0.70 เลือกไว ้
8 13 0.65 0.50 เลือกไว ้ 28* 3 0.15 0.10 ตดัท้ิง 
9 11 0.55 0.70 เลือกไว ้ 29* 3 0.15 0.10 ตดัท้ิง 
10 13 0.65 0.70 เลือกไว ้ 30* 2 0.10 0.00 ตดัท้ิง 
11 11 0.55 0.50 เลือกไว ้ 31* 9 0.45 0.30 ตดัท้ิง 
12* 7 0.35 0.10 ตดัท้ิง 32* 11 0.55 0.10 ตดัท้ิง 
13* 7 0.35 0.50 ตดัท้ิง 33* 6 0.30 0.60 ตดัท้ิง 
14 10 0.50 0.60 เลือกไว ้ 34* 9 0.45 0.10 ตดัท้ิง 
15* 9 0.45 0.10 ตดัท้ิง 35* 3 0.15 0.30 ตดัท้ิง 
16* 7 0.35 0.50 ตดัท้ิง 36 10 0.50 0.80 เลือกไว ้

17 12 0.60 0.60 เลือกไว ้ 37* 15 0.75 0.30 ตดัท้ิง 

18* 7 0.35 0.10 ตดัท้ิง 38 12 0.60 0.80 เลือกไว ้
19* 8 0.40 0.40 ตดัท้ิง 39 15 0.75 0.50 เลือกไว ้
20* 6 0.30 0.20 ตดัท้ิง 40 12 0.60 0.80 เลือกไว ้

 หมายเหตุ  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบท่ีมีความ

คุณภาพความเช่ือมัน่จาํนวน 20 ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ส่วนขอ้สอบท่ีมี* เป็นขอ้สอบไม่มี

คุณภาพจึงไม่นาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)   



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    แผนการจัดการเรียนรู้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E 

   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

   แบบทดสอบความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ 

   แบบสอบถามความคดิเห็นทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E  
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รหสัวิชา ส 11101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โครงสร้างบทบาทสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 8 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว       3 ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี    13 – 14, 17    เดือน    ธนัวาคม      พ.ศ.     2555   ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา   2555                                    

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และ

ธาํรง รักษา ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน 

2.  สาระสําคญั  

ในแต่ละครอบครัวจะมีโครงสร้างของครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวและสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั ทุกคนจึงควรรู้จกับทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง และปฏิบติัใหเ้หมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

บอกโครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง   

3.2 ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

เรียงลาํดบัสมาชิกหรือโครงสร้างของครอบครัว 

3.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   

ความรับผดิชอบ 

4.  ความเข้าใจทีค่งทน (Enduring Understanding) 

โครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวแต่ละครอบครัวจะแตกต่างกนั ทุกคนจึงควรรู้จกั

บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  และปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม  เพื่อใหค้รอบครัวเกิดความสงบสุข 

5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน  

ความสามารถในการคิด      

6.  ช้ินงานหรือภาระงาน 

ใบงาน 1 เร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง  

ใบงาน 2 เร่ือง สมาชิกในครอบครัวฉนั  
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ช่ัวโมงที ่1 

7.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วฎัจักรการเรียนรู้ 7 E 

 

                                                   

นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  นอกเวลาเรียนจาํนวน  20 ขอ้เป็นแบบปรนยั 3 ตวัเลือกโดยครู

ช่วยอ่านขอ้สอบใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ลือกคาํตอบ  

E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  

1. ครูตั้งคาํถามเก่ียวกบับุคคลในครอบครัวของนกัเรียนใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความเห็น

ดงัน้ี  

• ครอบครัวของนกัเรียนมีสมาชิกทั้งหมดก่ีคน ประกอบดว้ยใครบา้ง 

• แต่ละคนมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

• นกัเรียนคิดวา่ใครน่าจะเป็นหวัหนา้ในบา้นของนกัเรียน 

• พอ่แม่ของพอ่กบัแม่เก่ียวขอ้งนกัเรียนหรือไม่  และนกัเรียนจะเรียกวา่อยา่งไรบา้ง 

E2 ขั้นสร้างความสนใจ  

2. ใหน้กัเรียนดูภาพ แลว้แสดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

• ภาพท่ีนกัเรียนเห็น  นกัเรียนเขา้ใจวา่เป็นภาพเก่ียวกบัอะไร  

• คนในภาพมีใครบา้ง 

• นกัเรียนลองคิดวา่ ครอบครัวน้ีมีใคร เป็นหวัหนา้ 

• จากภาพมีเดก็ก่ีคน   และเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
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• ใครพี่ ใครเป็นนอ้ง 

• นกัเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร วา่ เป็นพี่หรือเป็นนอ้ง 

หลงัจากท่ีนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามแลว้  ครูชมนกัเรียนว่า ทุกคน

เก่งจงัเลย และใหทุ้กคนปรบมือใหก้บัตวัเอง เพื่อความภาคภูมิใจของตวัเอง  

3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพแลว้เปรียบเทียบกบัภาพขอ้ท่ี 1 แลว้แสดงความคิดเห็นตอบคาํถาม

ดงัน้ี 

 

• ภาพทั้งสองเหมือนกนัหรือไม่   

• ถา้เหมือนกนั  เหมือนกนัอยา่งไร   

• และถา้ต่างกนั  ต่างกนัอยา่งไร 

• ท่ีบา้นของนกัเรียนเหมือนภาพไหน 

4. ใหน้กัเรียนจบัสลากจากภาพ ในขอ้ 1และขอ้ 2 แลว้แบ่งกลุ่มตามภาพท่ีจบัสลากไดใ้คร

ไดภ้าพในขอ้ 1 ใหเ้ป็นกลุ่ม 1 และใครไดภ้าพในขอ้ 2 เป็นกลุ่ม 2 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยคิดจาํแนก

แยกแยะภาพบุคคลในครอบครัวประกอบดว้ยใครบา้ง 

5. ครูสรุปความหมายของ ครอบครัว หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบา้นเด่ียวมีความ

เก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด มีความผกูพนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ซ่ึงประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก 
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ช่ัวโมงที ่2 

เรียกวา่ ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบขนาดเลก็ และ บางครอบครัว มีญาติพี่นอ้งอาศยัอยูด่ว้ย เช่น ปู่ ยา่ 

ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา เป็นตน้  เรียกว่า  ครอบครัวขยาย หรือครอบครัวขนาดใหญ่(ครอบครัวท่ีมี

ความสมัพนัธ์ของสมาชิกครอบครัวมากกวา่ พอ่ แม่ ลูก) 

6. ครูแจกใบงาน เร่ืองสมาชิกในครอบครัวฉัน ให้นกัเรียนกลบับา้นไปวนัน้ีแลว้สาํรวจ

สมาชิกในครอบครัวตนเองแลว้เขียนบนัทึกลงในใบงาน ดงัน้ี 

• ในครอบครัวมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมดก่ีคน   และมีใครบา้ง   

• ใครมีหนา้ท่ีตอ้งทาํอะไร 

• ใครเป็นหวัหนา้ครอบครัว 

 

 

 

E3 ขั้นสํารวจและค้นหา    

1. ครูติดบตัรภาพและบตัรคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่านตามครูจนอ่านได ้ 

 

 

 

                                                                                                        

  

       

                                                                                  
                 

    

                                                                             

                         

 

         

 

 

ตา ยาย ยา่ ปู่ 

อา นา้ แม่ พอ่ ป้า ลุง 

นอ้งชาย

 
นอ้งสาว พี่สาว พี่ชาย 
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2. ครูนาํแผนภาพ โครงสร้างของครอบครัวทั้ง 2 แบบ ให้นักเรียนดูโดยอธิบาย

องคป์ระกอบของครอบครัวแบบเด่ียว และครอบครัวขยาย ดงัน้ี 

ตัวอย่างแผนภาพครอบครอบเดี่ยว  หรือครอบครัวขนาดเลก็    

                                                                                                        

                           
 

ครูอธิบายวา่  คนท่ีเกิดก่อนนกัเรียนเรียกวา่   พี่   คนท่ีเกิดหลงันกัเรียนเรียกวา่   นอ้ง             

ครูตั้งคาํถามใหน้กัเรียนคิดหาคาํตอบดงัน้ี   

• ใครเกิดมาจาก  ปู่  กบั ยา่ บา้ง 

• ใครเกิดมาจาก  ตา  กบั  ยาย บา้ง  

• ใครเกิดมาจาก  พอ่  กบั  แม่  บา้ง 

ตัวอย่างแผนภาพครอบครอบขยาย  หรือครอบครัวขนาดใหญ่    

 

                         

  ครูอธิบายว่า  

• พอ่กบัแม่ของนกัเรียนกมี็พอ่กบัแม่เหมือนกนั เราเรียกพอ่ของพอ่วา่   ปู่    

เราเรียกแม่ของพอ่วา่   ยา่   พอ่ของแม่เราเรียกวา่   ตา   แม่ของแม่เราเรียกวา่   ยาย    

• พ่อและแม่ของเราก็มีพี่นอ้ง พี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่า   ลุง   พี่สาว 

ของพอ่และแม่เรียกวา่    ป้า     และ นอ้งของพอ่เราเรียกวา่   อา   นอ้งของแม่เราเรียกวา่   นา้    

พ่อ แม่ 

 ตวันักเรียน  พี่     น้อง    

พอ่ แม่ 

นกัเรียน พี่ นอ้ง 

ปู่ ยา่ ตา ยาย 

ลุงหรือป้า ลุงหรือป้า นา้ อา 
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3. แบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่มเท่ากนั ครูแจกซองบตัรคาํท่ีเป็นสมาชิกมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์

เป็นญาติกบัพอ่และแม่ ใหแ้ต่ละกลุ่มแข่งขนัการเรียงลาํดบัตามความสมัพนัธ์เครือญาติ  

ตัวอย่าง 

 

      ปู่  - ย่า                                                    ตา  - ยาย         

   

 

 

  

 

 

E4   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  

4.  ครูติดแผนผงัเครือญาติบนกระดานใหน้กัเรียนดู ใหน้กัเรียนอาสาออกมาอธิบาย

ตามเขา้ใจของตนเอง  

                         แผนผงั           

                                                                                                     
 

    

     

         

                                                              
                                   

          

                     

  

                                                                                     
 

 

ลุง/ป้า ลุง/ป้า 

แม่ พ่อ 

น้า อา 

ยาย ยา่ ตา ปู่ 

ป้า พอ่ อา นา้ แม่ ลุง 

ตวัฉนั พี่ชาย นอ้ง 
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ช่ัวโมงที ่3 

ครูอธิบายเพิ่มเติมเป็นความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกจากโครงสร้างครอบครัวดงัน้ี    

• ลูกเม่ืออยู่ในครอบครัวมีบทบาทเป็นลูก และมีหน้าท่ี เช่ือฟังคาํสั่งสอน

คาํแนะนาํของ พอ่กบัแม่และญาติผูใ้หญ่ของตน  และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน     

• พ่อแม่มีหน้าท่ี เล้ียงดู อบรม ให้ความรักและเป็นแบบอย่างท่ีดีปู่ ย่า  ตา 

ยาย ช่วยดูแลลูกหลาน  

 

                                               

E5    ขั้นขยายความรู้  

1.  ครูจบัฉลากเลขท่ีของนกัเรียนในหอ้งเรียน   1-3   หมายเลข ใหเ้ป็นตวัแทนมาเล่าเร่ือง

ครอบครัวของตนเองวา่มีใครบา้ง โดยครูช่วยบนัทึกเป็นแผนภาพบนกระดานดาํ เม่ือออกมาเล่าครบ  

3 คนแลว้ นกัเรียนสังเกตความแตกต่างของโครงสร้าง   จาํนวนสมาชิกของแต่ละครอบครัว   และ

สมาชิกแต่ละคนมีหนา้ท่ีทาํอะไรบา้ง 

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า   การรู้จกัสมาชิกในครอบครัวทาํให้นกัเรียนทราบประวติัความ

เป็นมาของตนเองและครอบครัว   เกิดความสุขในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือดูแลกนั 

E6   ขั้นประเมินผล     

             3.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปโดยใหน้กัเรียนตอบคาํถามเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว ดงัน้ี  

พอ่ของพอ่เรียกวา่อะไร (ปู่)        แม่ของพอ่เรียกวา่อะไร (ย่า) 

พอ่ของแม่เรียกวา่อะไร (ตา)  แม่ของแม่เรียกวา่อะไร (ยาย) 

พี่ชายของพอ่เรียกวา่อะไร (ลุง)  พี่สาวของพอ่เรียกวา่อะไร (ป้า) 

นอ้งชายหรือนอ้งสาวของพอ่เรียกวา่อะไร (อา) พี่ชายของแม่เรียกวา่อะไร (ลุง) 

พี่สาวของแม่เรียกวา่อะไร (ป้า)  นอ้งชายหรือนอ้งสาวของแม่เรียกวา่อะไร (น้า) 

  4. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงาน   เร่ืองโครงสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง 

โดยเขียนช่ือสมาชิกในครอบครัวตนเองลงในแผนภูมิโครงสร้างท่ีกาํหนดให ้  

 E7   ขั้นนําความรู้ไปใช้  

5. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามสาํคญัดงัน้ี 

• พอ่ของปู่เรียกวา่อะไร  

• การอยูร่่วมกนัในครอบครัวจาํเป็นตอ้งมีหวัหนา้หรือไม่ เพราะอะไร 
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• นักเรียนจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างท่ีสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกใน

ครอบครัว 

8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. บตัรคาํ 4 ซอง      

2. บตัรภาพเก่ียวกบัโครงสร้างของครอบครัว 

3.  แผนภูมิโครงสร้างของครอบครัว   

4. ใบงานเร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง  

9.   การวดัและประเมินผล   

1. วธีิวดัผลและประเมินผล      

1.1 ตรวจใบงาน  

2. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

2.1 แบบประเมินใบงานเร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3.1 ตรวจใบงาน ผา่นเกณฑใ์นระดบั 2 ข้ึนไป (ระดบั1 = ปรับปรุง คะแนน 0-3    

ระดบั 2 = พอใชค้ะแนน 4-6    ระดบั3 = ดี คะแนน   7-9   ระดบั4 = ดีมาก คะแนน   10-12) 

10. ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อาํนวยการ   หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย (ก่อนสอน) 

 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถว้นสมบูรณ์  สอดคลอ้งเหมาะสม

สามารถนาํไปจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนได ้

 

 

 

 

   (นางเยาวดี  ใจซ่ือ) 

                                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบาํรุงวิทยา 

                                    วนัท่ี  29   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

 

 

 



139 

 

 
 

บันทกึผลหลงัสอน   

 1.  ผลการสอน 

  1.1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมกลุ่มดว้ยความตั้งใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย การ

แสดงความคิดเห็นการพดูอธิบาย นาํมาเล่าใหผู้อ่ื้นฟังไดไ้ม่ชดัเจน ใชเ้วลาเกินกาํหนดในขั้น E3 ขั้น

สาํรวจและคน้หา   E4   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป   E5 ขั้นขยายความรู้   เพราะนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีทกัษะดา้นการอ่าน เขียน พูดไม่คล่อง ดงันั้นครูจะตอ้งช่วยพูดนาํเป็นคาํถาม 

เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบในการอธิบาย และขยายความรู้ใหเ้พื่อนฟัง    

  1.2 นกัเรียนมีพฤติกรรมระหว่างเรียนในขั้น E6   ขั้นประเมินผล   และ ขั้น E7 ขั้น

นาํความรู้ไปใช ้ใหค้วามร่วมมือในการตอบคาํถาม สรุปความรู้ เพื่อนาํปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนทาํใบ

งานเร่ือง โครงสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง และเร่ือง สมาชิกในครอบครัว

ฉนัโดยภาพรวมนกัเรียนไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไวอ้ยูใ่นระดบัดี 

   1.3 นกัเรียนตั้งใจทาํงานในขณะทาํกิจกรรมการเรียนการสอน ของแต่ขั้นของวฏั

จกัรการเรียนรู้ 7 E การทาํแบบฝึกหัด ใบงาน ช้ินงาน ท่ีครูไดม้อบหมายใหจ้นสาํเร็จ โดยมีผลการ

ประเมินตามเกณฑต์ดัสินระดบัคุณภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี      

 2.  ปัญหาและอุปสรรค  

  2.1 การทาํกิจกรรมขั้น E 3 ขั้นการสาํรวจและคน้หา ใชเ้วลาเกินท่ีกาํหนดเพราะ

นกัเรียนบางคนอ่านบตัรคาํไม่คล่อง และนกัเรียนส่งเสียงดงั     

  2.2 บางคนทาํงานไม่เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด เพราะอาจจะห่วงเล่นบา้งคุยบา้งและ

ผลงานอาจจะไม่เป็นระเบียบ   

 3.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

    ครูควรจะเพิ่มเวลาในขั้นสาํรวจและคน้หา  และฝึกใหน้กัเรียนอ่านบตัรจนคล่อง 

จึงจะเล่นเกมได ้   

    

ลงช่ือ                                             ผูบ้นัทึก 

           (นางชญัญณฏัฐ ์  เอ่ียมเผา่จีน) 

           ครู  โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

         วนัท่ี  17 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินใบงาน 

เร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 

       เลขที ่ 

บอกโครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
บอ
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วข

อง

ตน
เอ

งไ
ดส้

มัพ
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            (10-12คะแนน)                (8-9คะแนน)               (6-7คะแนน)              (5คะแนน)   12 

1. 10    10 

2. 11    11 

3. 12    12 

4 10    10 

5.  8   8 

6. 10    10 

7.  9   9 

8.  9   9 

9.   7  7 

10.  8   8 

11. 12    12 

12.   7  7 

13. 12    12 

14. 10    10 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ  

ระดบัคะแนน 10 -12     ระดบัคุณภาพ  4  ดีมาก   

ระดบัคะแนน  8 - 9      ระดบัคุณภาพ    3 ดี          

 ระดบัคะแนน   6 -7    ระดบัคุณภาพ    2 พอใช ้

ระดบัคะแนน   0 -5   ระดบัคุณภาพ 1 ควรปรับปรุง 

 

เลขที ่

บอกโครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
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(10-12คะแนน)               (8-9 คะแนน)               (6-7คะแนน)                (5คะแนน)                 12       

15.  8   8 

16.  9   9 

17.  9   9 

18.   7  7 

รวมคะแนน 168 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 9.33 

 

  

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                     ผูป้ระเมิน 

(นางชญัญณฏัฐ ์ เอ่ียมเผา่จีน) 

ครู  โรงเรียนบาํรุงวิทยา 
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ครอบครัวของฉนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ...................................................................................  เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

ใบงานที ่1   โครงสร้างความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวตนเองโดยเรียงลาํดบัความสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

12

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

  ผูป้ระเมิน 

  ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้.... 

คะแนน 

  4=ดีมาก 

 

3= ดี 2= พอใช ้ 1= ปรับปรุง 
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ช่ือ...................................................................................  เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

ใบงานที ่2    เร่ืองสํารวจข้อมูลเกีย่วสมาชิกในครอบครัวตนเอง (ขอ้ละ 4 คะแนน) 

 

1. ในครอบครัวมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมดก่ีคน   และมีใครบา้ง   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. นกัเรียนมีหนา้ท่ีทาํอะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………  

3. ใครเป็นหวัหนา้ครอบครัว   และหวัหนา้ครอบครัวมีหนา้ท่ีอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………  

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

12

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

ผูป้ระเมิน 

ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้.... 

คะแนน 

4 = ดีมาก 

 

3 = ดี 2 = พอใช ้ 1 = ปรับปรุง 

 

 



144 

 

 
 

รหสัวิชา ส 11101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โครงสร้างบทบาทสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 8 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียน      3 ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี   20 – 21, 24    เดือน     ธนัวาคม   พ.ศ.  2555       ภาคเรียนที    2    ปีการศึกษา    2555                                     

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และ

ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

     ตวัช้ีวดั ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน 

2. สาระสําคญั 

โครงสร้างของโรงเรียนประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ  ครู  เจา้หนา้ท่ี    นกัเรียน  ภารโรง  มี

ความสมัพนัธ์ ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  โดยการปฏิบติัท่ีดีต่อกนัระหว่างครูกบันกัเรียน  อยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 3. สาระการเรียนรู้  

3.1 ความรู้ 

บอกความสมัพนัธ์สมาชิกหรือโครงสร้างของโรงเรียน 

3.2 ทกัษะ/ กระบวนการคิด 

จาํแนกหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน   

3.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    

ความรับผดิชอบ 

4.  ความเข้าใจทีค่งทน (Enduring Understanding)  

โครงสร้างของโรงเรียนประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  เจา้หน้าท่ี    นักเรียน 

หวัหนา้หอ้งเรียน และภารโรง โดยมีการปฏิบติัท่ีดีต่อกนัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน    

ความสามารถในการคิด     

6. ช้ินงานหรือภาระงาน  

ใบงาน เร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

• ถา้โรงเรียนไม่มีครู จะเป็นอยา่งไร 
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ช่ัวโมงที ่ 1 

 

• นักเรียนคิดว่าจะทาํอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

โรงเรียน 

7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วฎัจักรการเรียนรู้ 7 E 

 

 

  

E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  

 1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างของโรงเรียนโดยครูใชค้าํถาม

ดงัน้ี 

• ในโรงเรียนประกอบดว้ยใครบา้ง 

ครูบนัทึกคาํตอบของนกัเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดงัน้ี 

ตัวอย่างแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ โครงสร้างของโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครู 

เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ภารโรงทุกคนในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและเป็นสมาชิก

ของโรงเรียน  

 

ครู เจา้หนา้ท่ี 

โครงสร้าง 
โรงเรียน 

 
 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

นกัเรียน 

ภารโรง 

หวัหนา้หอ้งเรียน 
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นกัเรียน 

เจา้หนา้ท่ี 

ครู   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน      

 
นกัเรียน 

ครู   

ภารโรง 

หวัหนา้หอ้งเรียน      

 

ช่ัวโมงที ่ 2 

 

E2 ขั้นสร้างความสนใจ   

3. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของบุคคลในโรงเรียน  ครูชู

รูปภาพผูอ้าํนวยการโรงเรียน ให้นกัเรียนดูแลว้ใชค้าํถามดงัน้ี (โดยใชค้วามคิดของนกัเรียนอย่าง

อิสระ) 

• ผูอ้าํนวยการโรงเรียนของเราช่ืออะไร(ตัวอย่างคาํตอบ  นางเยาวดี  ใจซ่ือ) 

• ผูอ้าํนวยมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง (ตัวอย่างคาํตอบ  ดูแลความเรียบร้อยของ

โรงเรียน 

อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลท่ีมีอาํนาจบริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน     ซ่ึงไดรั้บการ

แต่งตั้งมาทาํหนา้ท่ีบริหารโรงเรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหาร ดูแล

โรงเรียน และสมาชิกทุกคนในโรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

  

 

E3 ขั้นสํารวจและค้นหา  

1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั แลว้ครูพานกัเรียนไปสาํรวจศึกษา

บอร์ดบุคลากรของโรงเรียน และบอร์ดสมาชิกหอ้งเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลเหล่าน้ี

เป็นสมาชิกของโรงเรียนและมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกอ่านช่ือสมาชิกของโรงเรียนและหอ้งเรียนตามหนา้ท่ี เช่น ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน   ครู   เจา้หนา้ท่ี ภารโรง หวัหนา้หอ้งเรียน ครูประจาํชั้น 

3. ครูพานกัเรียนกลบัเขา้ชั้นเรียนเพื่อทาํกิจกรรมโดยแจกบตัรคาํใหแ้ต่ละกลุ่ม แลว้แสดง

ความคิดเห็นจากบตัรคาํท่ีไดด้งัน้ี (กลุ่มละ 1- 2 บตัร) 

 

          

 

                  

จากนั้นให้นกัเรียน แต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามเก่ียวกบับตัรคาํ โดยครูใชค้าํถาม  เช่น

บุคคลในบตัรคาํวา่                               มีบทบาทหนา้ท่ีในโรงเรียนอยา่งไร(ตัวอย่างคําตอบมีหน้าที่

สอนหนังสือ    ให้ความรู้ และอบรมส่ังสอนนักเรียนให้เป็นคนดี) 
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ครูเขียนตารางเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียนลงบนกระดานใหน้กัเรียนดู ดงัน้ี 

 

บทบาท หน้าที ่

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน   ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน 

                 ครู              ใหค้วามรู้  และอบรมสัง่สอนนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี 

เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน              ดูแลจดัเกบ็เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน 

ภารโรง              ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 

       นกัเรียน              เรียนหนงัสือ เช่ือฟังคาํสัง่สอนของครู  และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

             ของโรงเรียน 

           หวัหนา้หอ้งเรียน              คอยช่วยเหลือครู  ผูน้าํในการทาํความเคารพครูท่ีเขา้มาสอน  

             และดูแลความเป็นระเบียบของเพือ่นสมาชิกในหอ้งเรียน 

ครูใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความในตารางตามครู และร่วมกนัสรุปความรู้ดงัน้ี  

“สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั และมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั ทุกคนใน

โรงเรียนจึงควรรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม”  

E4   ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

4. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของตนเองในโรงเรียน จาก

คาํถามต่อไปน้ี (ครูช่วยเขียนคาํตอบของนกัเรียนเป็นแผนภาพบนกระดานดาํ)  

• ถา้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง จะ

เกิดผลอยา่งไร 

                               แผนภาพตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามคัคีกนั 

ผลของการปฏิบัติตน 
ตามบทบาทหน้าทีข่อง 
สมาชิกทีด่ีในโรงเรียน 

 

เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในโรงเรียน 

 
สมาชิกทุกคนมีความ 

สงบสุข 
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ช่ัวโมงที ่ 3 

• นกัเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีในโรงเรียนอยา่งไร   

                                      แผนภาพ     

 

 

             

 

 

 

  

 

 

ครูเพิ่มเติมว่า การเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน นกัเรียนควรรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัตนในโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม จากนั้นก็ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและ

บนัทึกลงสมุด 

 

 

E5    ขั้นขยายความรู้ 

  1. ใหน้กัเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลากคาํถามและรับใบงานเร่ือง

ความสัมพนัธ์ของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียนจากครู เพ่ือร่วมกนัแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ตามบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน โดยครูเป็นผูช่้วยเขียนคาํตอบของ

แต่ละกลุ่ม บนกระดาน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มบนัทึกลงในใบงาน 

• ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีบทบาทและหนา้ท่ีทาํอะไร 

• ครู มีบทบาทและหนา้ท่ีอะไร 

• นกัเรียน   มีบทบาท และหนา้ท่ีอะไร 

• ภารโรง  มีบทบาท และหนา้ท่ีอะไร 

• หวัหนา้หอ้งเรียน  มีบทบาท และหนา้ท่ีอะไร   

นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ดงัน้ี โครงสร้างของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีนักเรียน ควร

ทราบ เพื่อใหส้มาชิกในโรงเรียนทุกคนปฏิบติัไดถู้กตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย และอยูร่่วมกนัอยา่งมี

ความสุข  

ตั้งใจเรียนหนงัสือ 
ปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบของโรงเรียน 

 บทบาทหน้าที ่
   ในโรงเรียนของนักเรียน 

เช่ือฟังคาํสัง่สอน 
ของครู 
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E6   ขั้นประเมินผล  

2. ให้นักเรียนทาํใบงาน เร่ืองโครงสร้างความสัมพนัธ์ของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิใน

โรงเรียน            

 E7   ขั้นนําความรู้ไปใช้ 

3.   ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการตอบคาํถามดงัน้ี   

• ถา้โรงเรียนไม่มีครูจะเป็นอยา่งไร 

• นักเรียนคิดว่าจะทาํอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

โรงเรียน 

8.  ส่ือการเรียนรู้  

  1. บตัรคาํถาม และบตัรคาํเก่ียวกบับุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในโรงเรียน 

2. ตารางบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

4. แผนภาพผลของการปฏิบติัตนสมาชิกท่ีดีในโรงเรียน 

5. ใบงาน เร่ืองโครงสร้างความสมัพนัธ์ของบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิในโรงเรียน 

9. การวดัและประเมินผล     

1. วธีิวดัผลและประเมินผล 

 1.1 ตรวจใบงาน  

2. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

 2.1 แบบประเมินใบงาน เร่ือง สาํรวจโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียนของตนเอง 

 2.2 แบบประเมินใบงาน เร่ืองสาํรวจโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียน

ของตนเอง แลว้บนัทึกผลลงในแบบบนัทึก 

10. ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อาํนวยการ   หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย (ก่อนสอน)  

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถว้นสมบูรณ์  สอดคลอ้งเหมาะสม

สามารถนาํไปจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนได ้ 

 

 

                          (นางเยาวดี  ใจซ่ือ) 

                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบาํรุงวิทยา 

                           วนัท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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บันทกึหลงัสอน   

  1. ผลการสอน 

  1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมระหว่างเรียน คือมีความสนใจ กระตือรือร้น ให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม กบั E2 ขั้นสร้างความสนใจและแสดง

ความคิดเห็นในการตอบคาํถาม อยา่งอิสระ 

           1.2 นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม E3 ขั้นสาํรวจและคน้หา เป็นกิจกรรมกลุ่มในการสาํรวจ

ศึกษาบอร์ดบุคลากรของโรงเรียน และบอร์ดสมาชิกหอ้งเรียน จบัสลากคาํถาม และตอ้งจดบนัทึก

เพื่อนาํ ผลงานไปในขั้น E4 ขั้นอธิบาย E5 ขั้นขยายความรู้ และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ถามหวัขอ้

คาํถามท่ีกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่ม   

           1.3 กิจกรรม E6 ขั้นประเมินผล และ E7 ขั้นนาํความรู้ไปใช ้นกัเรียนสามารถทาํใบ

งานเร่ือง โครงสร้างความสัมพนัธ์ของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน และเร่ือง สํารวจ

โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในโรงเรียนของตนเอง ไดผ้า่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดีท่ีกาํหนดไว ้ 

           1.4 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการทาํกิจกรรมเช่น งานกลุ่ม ใบงานและ

แบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมายใหไ้ดอ้ยูใ่นระดบัดี  

             2. ปัญหาและอุปสรรค 

   2.1 ระหวา่งเรียนท่ีสาํรวจบอร์ดบุคลากรของโรงเรียน และบอร์ดสมาชิกหอ้งเรียน จบั

สลากคาํถาม   นกัเรียนจะมีเสียงดงั ขาดระเบียบ และไม่ฟังการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอ่ืนๆ 

  2.2 มีนกัเรียนบางคนทาํงานไม่เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด เพราะความสามารถในการ

อ่านและเขียนท่ีต่างกนั นักเรียนอ่านเขียนไดดี้จะทาํงานไดเ้ร็ว แต่นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน

การเขียนจะทาํงานไดช้า้      

  2.3 นกัเรียนท่ีทาํงานเสร็จชา้เพราะความสามารถในการอ่านและเขียนยงัไม่คล่อง 

 3.ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

    3.1 ครูแนะนาํให้นกัเรียนมีวินยัในการเดินสาํรวจบอร์ดบุคลากรและบอร์ดสมาชิก

หอ้งเรียน โดยเสริมแรงใหเ้ป็นดาว  

  3.2 ครูช่วยนกัเรียนท่ีอ่านและเขียนไม่คล่องโดยใชส่ื้อภาพเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน 

           ลงช่ือ                                               ผูบ้นัทึก 

(นางชญัญณฏัฐ ์  เอ่ียมเผา่จีน) 

                                              ครู  โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

วนัท่ี 24 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555  
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แบบประเมินใบงาน 

 เร่ือง สํารวจโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง  

       เลขที ่ 

บอกส่วนประกอบโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงแผนภาพ 
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            (10-12คะแนน)                (8-9คะแนน)               (6-7คะแนน)              (5คะแนน)                     12 

1. 10    10 

2. 10    10 

3. 10    10 

4  8   8 

5.  8   8 

6. 10    10 

7.  9   9 

8.  8   8 

9.   6  6 

10.  8   8 

11. 12    12 

12.   6  6 

13. 10    10 

14.  8   10 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ  

ระดบัคะแนน 10 -12     ระดบัคุณภาพ  4  ดีมาก   

ระดบัคะแนน  8 - 9      ระดบัคุณภาพ    3 ดี          

 ระดบัคะแนน   6 -7    ระดบัคุณภาพ    2 พอใช ้

ระดบัคะแนน   0 -5   ระดบัคุณภาพ 1 ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

เลขที ่

บอกส่วนประกอบโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงแผนภาพ 
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(10-12คะแนน)               (8-9 คะแนน)               (6-7คะแนน)                (5คะแนน)                 12       

15.  8   8 

16.  9   9 

17.   7  7 

18.   7  7 

รวมคะแนน 156 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 8.66 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                     ผูป้ระเมิน 

(นางชญัญณฏัฐ ์ เอ่ียมเผา่จีน) 

ครู  โรงเรียนบาํรุงวิทยา 
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ช่ือ...................................................................................  เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

 

ใบงานที ่1   เร่ืองสํารวจโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียน ของตนเองแล้วบันทกึผลลงในแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

12

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

ผูป้ระเมิน 

ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้.... 

คะแนน 

4=ดีมาก 

 

3= ดี 2= พอใช ้ 1= ปรับปรุง 

 

 

 

 

โครงสร้าง 

ของโรงเรียน 
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ช่ือ...................................................................................  เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา  

 

ใบงานที ่2   เร่ืองสํารวจโครงสร้าง บทบาทหน้าทีข่องสมาชิกในโรงเรียนของตนเอง 

                    แลว้บนัทึกผลลงในแบบบนัทึก (ขอ้ละ 4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

12

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

ผูป้ระเมิน 

ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้.... 

คะแนน 

4=ดีมาก 

 

3= ดี 2= พอใช ้ 1= ปรับปรุง 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

         แบบบันทกึการสํารวจโครงสร้าง  บทบาทหน้าทีข่องสมาชิกในโรงเรียน 

 
1.  ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ หรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

    ช่ือ……………………………………………………………………………………………………… 

   มีบทบาทหนา้ท่ี  คือ………………………………………………………………………………………  

  

2. ครูประจาํชั้น ช่ือ…………………………………………………………………………………………   

   มีบทบาทหนา้ท่ี คือ………………………………………………………………………………………  

 

3. หวัหนา้หอ้งเรียน ช่ือ………………………………………………………………............................ 

    มีบทบาทหนา้ท่ี คือ…………………………………………………………………………………… 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองโครงสร้างบทบาทสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน8 ชัว่โมง   

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีสิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน เวลา 2 ชัว่โมง

สอนวนัท่ี   26 – 27   เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. 2555   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และ

ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 ตวัช้ีวดั ส  2.2  ป.1/2  ระบุบทบาท  สิทธิ  หนา้ท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

2. สาระสําคญั 

 บทบาทหนา้ท่ี สิทธิ เป็นส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เพื่อใหส้มาชิกในครอบครัว และ

โรงเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และการใชอ้าํนาจตามบทบาทหนา้ท่ีและสิทธิท่ีเหมาะสมจะทาํ

ใหส้มาชิกในครอบครัว  อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความรู้  

1. บทบาทหนา้ท่ีสิทธิของตนเองในครอบครัว 

2. บทบาทหนา้ท่ีสิทธิของตนเองในโรงเรียน 

 2.  ทกัษะ//กระบวนการคดิ 

การสรุปความรู้ การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบติั/สาธิต 

3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ความรับผดิชอบ 

4.  ความเข้าใจทีค่งทน (Enduring Understanding) 

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้่า บทบาทหนา้ท่ี และสิทธิเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบติัให้

ถูกตอ้ง เพื่อใหค้รอบครัวและโรงเรียน เกิดความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน  ความสามารถในการคิด     

6.  ช้ินงานหรือภาระงาน 

 1. แบบฝึกหดั    

 2. ใบงาน เร่ือง การสาํรวจบทบาทหนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
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7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วฎัจักรการเรียนรู้ 7 E  

 

  

E1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 

 1. ครูซกัถามนกัเรียน ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นจากคาํถามดงัน้ี (ครูเขียนคาํตอบของ

นกัเรียนบนกระดานดาํ)  

• อยูท่ี่บา้นนกัเรียนมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง  

• นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่งไรในครอบครัว  

• อยูท่ี่โรงเรียนนกัเรียนมีหนา้ท่ีอะไร   

• นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่งไรในโรงเรียน  

E2 ขั้นสร้างความสนใจ 

 2. ครูเล่านิทานเร่ือง “คาํสัง่ของพอ่” ใหน้กัเรียนฟังแลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

นิทานแลว้ตอบคาํถาม 
 

นิทานเร่ือง คาํส่ังของพ่อ 

              ครอบครัวของอรุณ มีพอ่เป็นหวัหนา้ครอบครัว พอ่เป็นเพียงคนเดียวท่ีออกไปทาํงาน  

    นอกบา้นเพือ่หารายได ้พอ่จึงบอกกบัทุกคนวา่ พอ่ทาํงานนอกบา้นเหน่ือยมากจึงใหแ้ม่และลูกๆ 

    ทาํงานบา้นทั้งหมด  อรุณไม่ไดรั้บอนุญาติใหดู้โทรทศัน์ นอกจากเวลาข่าว เน่ืองจากพอ่ไม่ชอบ 

    เม่ือนอ้งอรุณทาํผดิจะถูกพอ่ลงโทษโดยการตีอยา่งรุนแรง โดยพอ่บอกวา่ทุกคนในบา้นตอ้งเช่ือ 

    ฟังคาํสัง่พอ่และพอ่สามารถลงโทษใครกไ็ดต้ามความพอใจ 

 

• ครอบครัวของรุ่งอรุณมีใครเป็นหวัหนา้ครอบครัว (พ่อ) 

• พอ่มีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร (ทาํงานหารายได้) 

• เม่ือนอ้งทาํผดิ พอ่ทาํอยา่งไร (ตีอย่างรุนแรง) 

• พอ่ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร (ไม่เหมาะสม เพราะไม่ควรให้ผู้อืน่

ฟังคาํส่ังของตนเอง และไม่ควรลงโทษสมาชิกในบ้านอย่างรุนแรง) 

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การอยูร่่วมกนัในครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวตอ้งรู้จกั

 บทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบตัิตนให้เหมาะสม เห็นแก่ความสุขของสมาชิกใน

ครอบครัวเป็นสาํคญั เช่น 

ช่ัวโมงที ่1 
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• พ่อทาํ  หน้าที่  ทาํงานหารายได ้ ดูแลสมาชิกเป็นผูน้าํในครอบครัว และมี บทบาท 

เป็น พ่อ 

• แม่ทาํหน้าที ่ ดูแลความเป็นอยูข่องสมาชิกในครอบครัว และมีบทบาทเป็นแม่ 

• ลูกทาํหน้าที่  เช่ือฟังคาํสั่งสอนของพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบา้นที่ทาํได้และมี 

บทบาทเป็นลูก  

  4. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน โดย

สรุปไดว้่า สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนมีหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเอง เช่น เม่ือนกัเรียนอยูท่ี่

บา้น บทบาทของนกัเรียนคือ เป็นลูก ถา้นกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียน นกัเรียนมีบทบาทคือ เป็นนักเรียน 

ดงันั้น เม่ืออยูบ่า้นกมี็หนา้ท่ี เคารพเช่ือฟังพอ่แม่ ถา้อยูท่ี่โรเรียนมีหนา้ท่ีตั้งใจเรียนเช่ือฟังคุณครู 

E3 ขั้นสํารวจและค้นหา 

 5.  ใหน้กัเรียนเล่นเกมทายไดใ้หเ้ลย โดยครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั 

โดยเล่นทีละ 2 กลุ่ม 

 

 กลุ่มท่ี 1 ใหบ้ตัรคาํ  

 กลุ่มท่ี 2 ใหบ้ตัรคาํ 

 

    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากนัว่าจะเลือกบตัรคาํใดก่อน โดยไม่ให้อีกกลุ่มทราบ 

จากนั้นแต่ละกลุ่มเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ถือบตัรคาํออกมาท่ีหนา้ชั้นเรียนเม่ือครู ให้

สัญญาณเปิดบตัรคาํ ใหต้วัแทนทั้ง 2 กลุ่ม เปิดบตัรคาํ ถา้บตัรคาํบทบาทหนา้ท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง 2 

กลุ่มจะไดค้ะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน ถา้บตัรคาํไม่สัมพนัธ์กนัทั้ง 2 กลุ่ม จะไม่ไดค้ะแนน ดาํเนิน

กิจกรรมน้ีจนจบัคู่บตัรคาํไดถู้กตอ้งครบทั้ง 3 คู่ กลุ่มใดไดค้ะแนนมากกวา่ใหถื้อเป็นผูช้นะ 

 6.  ครูอ่านขอ้ความให้นกัเรียนฟัง ถา้ถูกตอ้งให้นกัเรียนยกมือขวาข้ึน ถา้ไม่ถูกตอ้งให้

นกัเรียนยกมือสองขา้งข้ึนไขวก้นัเป็นเคร่ืองหมายกากบาทโดยครูอ่านขอ้ความ ดงัน้ี 

• หวัหนา้ครอบครัวไม่ตอ้งทาํงานบา้นเลย (ไม่) 

• ผูอ้าํนวยการควรเฆ่ียนตีนกัเรียนท่ีทาํผดิ (ไม่) 

• หวัหนา้หอ้งควรแนะนาํใหเ้พื่อนปฏิบติัตามระเบียบ (ถูกต้อง) 

• หวัหนา้ครอบครัวควรดูแลใหส้มาชิกอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข (ถูกต้อง) 

• ผูอ้าํนวยการตอ้งเขม้งวดกบัครูและนกัเรียนใหม้ากๆ (ไม่) 

• หวัหนา้หอ้งควรช่วยครูดูแลเพื่อนๆ (ถูกต้อง) 

พอ่แม่ ลูก นกัเรียน 

เล้ียงดูลูก ช่วยเหลืองานบา้น เรียนหนงัสือ 
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ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 7.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่าง

กนั ทุกคนควรรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองใหเ้หมาะสม 

 8.  ใหน้กัเรียนทาํใบงาน เร่ือง บทบาทหนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน        

  

 

E4   ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

 1. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังว่า บทบาท คือ ส่ิงท่ีเราเป็นอยูใ่นขณะนั้น เช่น เม่ือเราอยูบ่า้น 

เรามี บทบาทเป็นลูก เม่ืออยูโ่รงเรียน เราจะมีบทบาทเป็นนกัเรียน เป็นตน้ หนา้ท่ี คือ ส่ิงท่ีเรา

ตอ้งปฏิบติัตามบทบาทท่ีไดรั้บ เช่น ลูกมีหนา้ท่ีตอ้งเช่ือฟังคาํสั่งสอนของพ่อแม่ นกัเรียนมีหนา้ท่ี

เรียนหนงัสือ เป็นตน้ บทบาทหน้าท่ีจึงเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งและเหมาะสมทั้งใน

ครอบครัวและโรงเรียน 

 2.  ครูอ่านขอ้ความใหน้กัเรียนฟัง ถา้ถูกตอ้งให้นกัเรียนยกมือขวาข้ึน ถา้ไม่ถูกตอ้งให้

นกัเรียน ยกมือสองขา้งข้ึนไขวก้นัเป็นเคร่ืองหมายกากบาทโดยครูอ่านขอ้ความ ดงัน้ี 

• หวัหนา้ครอบครัวไม่ตอ้งทาํงานบา้นเลย (ไม่) 

• ผูอ้าํนวยการควรเฆ่ียนตีนกัเรียนท่ีทาํผดิ (ไม่) 

• หวัหนา้ครอบครัวควรดูแลใหส้มาชิกอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข (ถูกต้อง) 

• ผูอ้าํนวยการตอ้งเขม้งวดกบัครูและ นกัเรียนใหม้ากๆ (ไม่) 

• หวัหนา้หอ้งควรช่วยครูดูแลเพื่อนๆ (ถูกต้อง) 

   ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง   

 

E5    ขั้นขยายความรู้ 

 3.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างของบทบาทหนา้ท่ี สิทธิ

ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน โดยครูใชค้าํถาม ดงัน้ี 

• บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในครอบครัวคืออะไร (ช่วยพ่อแม่ทาํงานบ้าน 

เช่ือฟังคาํส่ังสอนของพ่อแม่) 

• บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในโรงเรียนคืออะไร (ตัวอย่างคาํตอบ ตั้งใจ

เรียนหนังสือ   เคารพและเช่ือฟังคาํส่ังสอนของครู) 

ช่ัวโมงที ่2 
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           4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

ทุกคนควรรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองใหเ้หมาะสม 

 

E6 ขั้นประเมินผล  

            5. ใหน้กัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ดงัน้ี บทบาทหนา้ท่ี และสิทธิเป็นส่ิงท่ีทุกคนควร

ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เพื่อใหค้รอบครัวและโรงเรียนเกิดความสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 6. ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั โดยใหน้กัเรียนเคร่ืองหมาย         หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง   
และเขียนเคร่ืองหมายผดิ X หนา้ขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งโดยใหค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนนจาํนวน 10 ขอ้ 

E7   ขั้นนําความรู้ไปใช้  

             7.  ใหน้กัเรียนทาํใบงาน   เร่ือง การสาํรวจบทบาทหนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน 

8. ส่ือการเรียนรู้ 

1.  นิทานเร่ือง คาํสัง่ของพอ่   

2.  บตัรคาํเก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี   

3.  บตัรคาํ เกมทายไดใ้หเ้ลย    

4.  แบบฝึกหดั เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีสิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  

9. การวดัและประเมินผล  

1. วธีิวดัผลและประเมินผล 

1.1 ตรวจใบงาน  

2. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล  

2.1 แบบประเมินใบงาน เร่ือง การสาํรวจบทบาทหนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน            

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3.1 ตรวจใบงาน ผา่นเกณฑใ์นระดบั 2 ข้ึนไป (ระดบั1 = ปรับปรุง คะแนน 0-5    

ระดบั 2 = พอใชค้ะแนน 6-8    ระดบั3 = ดี คะแนน   9 -11   ระดบั4 = ดีมาก คะแนน   12-15) 
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10. ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 

 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถว้นสมบูรณ์  สอดคลอ้งเหมาะสม

สามารถนาํไปจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนได ้ 

  

 

 

                                                                                                (นางเยาวดี       ใจซ่ือ) 

            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบาํรุงวิทยา 

 

 

บันทกึหลงัสอน   

1.  ผลการสอน  

1.1 นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในการเล่นเกมทายไดใ้หเ้ลยเก่ียวกบัเร่ือง บทบาท

หนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนไดผ้า่นเกณฑอ์ยูอ่ยูใ่นระดบัดีมากตามท่ีกาํหนดไว ้

1.2 นกัเรียนทาํใบงานและแบบฝึกหดั เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียน และเร่ือง การสาํรวจบทบาทหนา้ท่ี ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ไดผ้่านเกณฑ์

อยูใ่นระดบัดีท่ีกาํหนดไว ้ 

1.3 นกัเรียนมีพฤติกรรมระหว่างเรียน คือมีความสนใจ กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบติักิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มเล่นเกมทายไดใ้ห้เลย   แสดงความคิดเห็นในการตอบ

คาํถาม และไดร้ะบายสีอยา่งอิสระมีความสุข 

1.4 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการทาํกิจกรรมเช่น งานกลุ่ม ใบงานและ

แบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมายใหไ้ดอ้ยูใ่นระดบัดี  

 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ระหวา่งเรียนท่ีนกัเรียนเล่นเกมทายไดใ้หเ้ลย   จะมีเสียงดงั ขาดระเบียบ และไม่ฟัง

ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น 

2.2 มีนกัเรียนบางคนทาํงานไม่เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด เพราะความสามารถในการอ่าน

และเขียนท่ีต่างกนัไม่คล่อง 

 



161 

 

 
 

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

3.1 ครูแนะนาํใหน้กัเรียนรักษาวินยัในการเล่นเกมเพื่อไม่รบกวนหอ้งเรียนขา้งๆ 

3.2 ครูใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่อง เป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนเพ่ือให้

เกิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน 

       

ลงช่ือ                                             ผูบ้นัทึก 

 (นางชญัญณฏัฐ ์  เอ่ียมเผา่จีน) 

ครู  โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

วนัท่ี 27 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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ช่ือ.................................................................................เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา  

แบบฝึกหัดที ่1 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเคร่ืองหมาย      หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง และเขียนเคร่ืองหมายผดิ Xหนา้ขอ้ความ 

               ท่ีไม่ถูกตอ้ง (ทาํถูกขอ้ละ 1 คะแนน) 

    

1 ลูกท่ีดีตอ้งเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่สอนของพอ่แม่ 

2 ถา้เพื่อนทาํความผดินกัเรียนสามารถลงโทษเพื่อนได ้

3 นกัเรียนสามารถพดูคุยเสียงดงัในหอ้งสมุดได ้

4 ผูพ้อ่แม่สามารถลงโทษนกัเรียนอยา่งรุนแรงได ้

5 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมีหนา้ท่ีในการถ่ายทอดวิชาความรู้ใหก้บันกัเรียนทุกคน 

6 นกัเรียนจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 นกัเรียนจะไดรั้บการรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย 

8 การทาํงานหารายไดใ้หค้รอบครัวเป็นหนา้ท่ีของนกัเรียน 

9 สมาชิกในโรงเรียนควรปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีเพื่อใหโ้รงเรียนไดรั้บ 

                                    รางวลั 

10 บทบาทนา้ท่ีและสิทธิเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบติัใหถู้กตอ้งเพื่อใหค้รอบครัว 

                                    อบอุ่น  และสงบสุข         

 

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

10

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

ผูป้ระเมิน 

ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้...... 

คะแนน 

4=ดีมาก 

 

3= ดี 2= พอใช ้ 1= ปรับปรุง 
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เป็นผูน้าํในการประชุมของครอบครัว 

ดูแลสมาชิกไม่ใหท้ะเลาะววิาทกนั 

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ตามความ 

ตอ้งการ 

 

อบรมสัง่สอนลูก 

ทาํโทษลูกดว้ยความรุนแรง 

ดูแลบา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดูแลบา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดูแลบา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดูแลบา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

ช่ือ................................................................เลขท่ี .........ชั้น ป.1   โรงเรียนบาํรุงวิทยา 

 

แบบฝึกหัดที ่2 

 

คาํช้ีแจง  แบบฝึกหัดมี  2 ตอน (ทาํถูกขอ้ละ 2 คะแนน) 

ตอนท่ี 1     ใหน้กัเรียนระบายสีลงลงใน              หนา้ขอ้ความท่ีเป็นบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกใน 

                   ครอบครัวท่ีกาํหนดให ้

 

1.                                                                

   

 

 

                                                                             

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.                         

 

 

 

 

 
       พอ่ 

 
       แม่ 

 
       ลูก 
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ทาํโทษนกัเรียนท่ีทาํผดิโดย 

การเฆ่ียนตี 

ใหค้าํแนะนาํในการทาํงานแก่ครู 

เจา้หนา้ท่ี  และภารโรง 

สอนหนงัสือ 

ทาํความสะอาดหอ้งเรียน 

อบรมสัง่สอนนกัเรียนเป็นคนดี 

ทาํโทษสมาชิกท่ีไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบ 

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

เช่ือฟังคาํสัง่สอนของครู 

ดูแลการสอนหนงัสือของครู 

ตอนท่ี 2     ใหน้กัเรียนระบายสีลง               หนา้ขอ้ความท่ีเป็นบทบาทหนา้ท่ีของ 

                    สมาชิกในโรงเรียนท่ีกาํหนดให ้      

 

1.                                                                

   

 

 

                                                                             

 

 

   2. 

 

 

 

 

 

 

   3. 

 

   

 

 

 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

12

คะแนน  

 

 ระดบัคุณภาพ 

ผูป้ระเมิน 

ครูชญัญณฏัฐ ์เอ่ียมเผา่จีน 

ได.้...... 

คะแนน 

4=ดีมาก 

 

3= ดี 2= พอใช ้ 1= ปรับปรุง 

 

ผูอ้าํนวยการ 
โรงเรียน 

 
ครูประจาํชั้น 

 
นกัเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าทีข่องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

 

ช่ือ……………………………………………………เลขท่ี…………ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

คาํช้ีแจง  ใหก้า X   คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงในแบบทดสอบ มีจาํนวน 20 ขอ้ 

               20 คะแนน เวลา 60 นาที 

ส 2.2  ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาทและหนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  

1. ใครคือ พอ่แม่ของพอ่เรา(วิเคราะห์) 

      ก.  ลุง   ป้า           

      ข.  ตา  ยาย  

      ค.  ปู่    ยา่  

6. ครอบครัวฉนัมีความสุข  แสดงวา่ ครอบครัวมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร(วิเคราะห์)   

      ก.  สมาชิกในครอบครัวรักกนั 

      ข.  พอ่แม่พาไปเท่ียวทะเลเป็นประจาํ 

      ค.  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นจาํนวนมาก 

 

2.  น้องของพอ่ เราเรียกวา่อยา่งไร  (วิเคราะห์) 

     ก.  ป้า                          

     ข.   อา 

     ค.   นา้ 

6. โครงสร้างของครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย 

    ใครบา้ง (ความเขา้ใจ)   

      ก.  ปู่ ยา่  ตา ยา   พอ่แม่ และลูกๆ 

      ข.  ตา  ยาย  พอ่ แม่  และลูก ๆ 

      ค.  พอ่แม่ และลูก ๆ 

3.  บุคคลใดไม่เป็นสมาชิกในโรงเรียน 

       (ความเขา้ใจ)   

      ก.   เจา้หนา้ท่ีธุรการ         ข.   ผูป้กครอง 

      ค.   ภารโรง 

8. ใครเป็นหวัหนา้ของสมาชิกในโรงเรียน 

    (ความเขา้ใจ)   

      ก.  ผูอ้าํนวยการ          ข.  ครูประจาํชั้น 

      ค.  ครูฝ่ายปกครอง      

4.  นกัเรียนเก่ียวขอ้งเป็นอะไรกบั ลุง  ป้า   

     น้า  อา  (ความเขา้ใจ)   

 ก.  ลูก                  ข.  หลาน              

 ค.  นอ้ง 

 9. ช่วยเหลือครู   ดูแลรับผดิชอบนกัเรียน 

    ประจาํหอ้งเรียน เป็นหนา้ท่ีของใคร 

     (วิเคราะห์)     

ก. นกัเรียน                 ข. ครูประจาํชั้น 

        ค.   หวัหนา้ประจาํหอ้งเรียน 

5.  ลุง  ป้า  คือใคร  (ความเขา้ใจ)   

    ก.  นอ้งของพอ่แม่เรา      ข.  พอ่ของพอ่แม่เรา  

    ค.  พี่ของพอ่แม่เรา 

10.  ใคร  ไม่ใช่  เครือญาติของเรา (วิเคราะห์) 

     ก.  ยาย                  ข.   ลุง 

     ค.  เพื่อน 
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11.  หนา้ท่ีอบรมสัง่สอนใหค้วามรู้นกัเรียนทุก 

คน คือใคร  (ความเขา้ใจ)   

ก. เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

ข. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ค.  ครู  

16. บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนในครอบ 

      ครัวควรปฏิบติัคือขอ้ใด (การนาํไปใช)้   

ก. ทาํตามขอ้ตก  และใหค้วามรักความ

ผกูพนัต่อครอบครัว 

ข. ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดม้าก 

       ค.  ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของครอบครัว 

ส 2.2 ป 1/2  ระบุบทบาทหนา้ท่ี  สิทธิ หนา้ท่ีของ

ตนเองในครอบครัว และโรงเรียน 

12.ขอ้ใดคือบทบาทหนา้ท่ีของลูกท่ีมีต่อ 

      ครอบครัว (วิเคราะห์)   

ก. พลอย ช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้น 

ข. แสตมป์ ตั้งใจเรียนหนงัสือ 

       ค.   ณิชา รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในครอบครัว 

17. ขอ้ใดเป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีมีต่อ 

       นกัเรียน (วิเคราะห์)   

         ก.   ครูโจ๊กใหเ้งินค่าขนมนกัเรียน 

ข  ครูล่ีใหน้กัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ 

          ค.  ครูเอ ลงโทษนกัเรียนทาํความผดิ 

 

13.ใครมีบทบาทหนา้ท่ีในการรักและเคารพ  

   เช่ือฟังคาํสัง่สอนของคุณพอ่คุณแม่   

    (วิเคราะห์)  

     ก.    นกัเรียน                   ข.    ลูก  ๆ  

      ค.    เพื่อน ๆ 

18.นกัเรียนคิดวา่ การกระทาํในขอ้ใด เป็น 

 การเสียสละเพื่อส่วนรวมมากท่ีสุด  

 (การนาํไปใช)้   

   ก.  ยนืตรงเคารพครู      ข.   เป็นหวัหนา้ชั้นเรียน 

   ค.  มาโรงเรียนทนัเวลาทุกวนั 

14. เป็นหวัหนา้สถานศึกษาทาํหนา้ท่ีบริหาร 

     งานภายในโรงเรียนใหมี้ความกา้วหนา้คือ  

     ใคร(วิเคราะห์)   

ก. ครูประจาํชั้น      

ข. ค. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

      ค.   ผูป้กครอง 

19. ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหอ้งเรียน นกัเรียน 

 ควรใชสิ้ทธิตามขอ้ใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 

 (การนาํไปใช)้   

     ก.   พดูทุกอยา่งท่ีตนเองคิด 

     ข.   ทาํตามความคิดของตนเอง 

     ค.   มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นงานกลุ่ม 

15. การปฏิบติัตนตามบทบาท  สิทธิ  และ 

     หนา้ท่ี ในครอบครัวจะส่งผลอยา่งไร 

     (วิเคราะห์)   

      ก.   ครอบครัวมีความสุข 

      ข.   ครอบครัวมีฐานะดี 

       ค.   ครอบครัวมีช่ือเสียง 

20.ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการปฏิบติัตนเป็นเด็กดี

คือขอ้ใด (วิเคราะห์)   

      ก.ไดรั้บคาํชม              ข. จิตใจแจ่มใส 

      ค. มีความร่ํารวยข้ึน 
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แบบทดสอบความสามารถการคดิวเิคราะห์ 

เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

ช่ือ……………………………………………………เลขท่ี…………ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

คาํช้ีแจง  ให ้ X คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงในแบบทดสอบ มีจาํนวน 20 ขอ้ 

               20 คะแนน เวลา 60 นาที 

ส 2.2  ป.1/1 บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าทีข่อง

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน     

1. บุคคลในขอ้ใดเป็นญาติฝ่ายพอ่ทั้งหมด(หลกัการ) 

       ก.  ปู่      ยา่                    ข.  นา้    อา 

     ค.  ตา    ยาย 

6.  ขอ้ใดถือวา่เป็นโครงสร้างความสาํคญัของ

ครอบครัว (ความสาํคญั)  

    ก.  พอ่ แม่ ลูก  

    ข.  ครูและนกัเรียน 

    ค.  เพื่อน ๆ ในชุมชน 

2.  ใครไม่ใช่เครือญาติของแม่ (ความสมัพนัธ์) 

    ก.  ป้า                

    ข.  อา           

    ค.  ตา 

7. นอ้งเลก็เรียกใหญ่วา่  อา  แสดงวา่ใหญ่ คือ

ใคร  (ความสมัพนัธ์)  

    ก.  พี่ชายของพอ่        ข.  พี่ชายของแม่ 

    ค.  นอ้งชายของพอ่ 

3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว 

     (หลกัการ)  

    ก. บุคคลท่ีอยูใ่นบา้นเดียวกนั มีความเก่ียวขอ้ง 

    และผกูพนักนั 

    ข. เพื่อนท่ีสนิทกนัและมาพกัท่ีบา้นเป็นบางคร้ัง 

    ค. ผูท่ี้คอยดูแลและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

8. ขอ้ใดท่ีจดัเป็นลกัษณะของครอบครัวเด่ียว 

(หลกัการ)  

ก. คุณปู่  คุณยา่  คุณตา  คุณยาย  คุณ 

พอ่คุณแม่  และลูก ๆ 

ข. คุณตา  คุณยาย  คุณพอ่คุณแม่และ 

ลูกๆ 

      ค.    คุณพอ่คุณแม่  และลูก ๆ 

4. การปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัวยัของ 

นกัเรียนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวได ้ 

(ความสาํคญั)  

     ก. เช่ือฟังคาํสัง่สอนของผูใ้หญ่ 

     ข. โตเ้ถียงเม่ือถูกตกัเตือน 

     ค. ทาํงานหารายไดใ้หค้รอบครัว      

9. หวัหนา้ครอบครัวมีหนา้ท่ีอยา่งไร  

(ความสาํคญั) 

     ก.   ลงโทษผูก้ระทาํความผดิ 

     ข.   ดูแลความเป็นอยูข่องทุกคน 

     ค.   ทาํอาหารใหทุ้กคนรับประทาน 

5. นกัเรียนเก่ียวขอ้งเป็นอะไรกบั ลุง  ป้า  นา้ อา  

(ความสมัพนัธ์) 

    ก.  ลูก                      ข.  หลาน          

    ค.  นอ้ง 

10.  ใครไม่ใช่บุคลาการในโรงเรียน 

(ความสมัพนัธ์) 

     ก.   ตาํรวจ          ข.   คณะกรรมการศึกษา 

     ค.   คนงานภารโรง 
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11. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร 

       (ความสาํคญั)  

     ก.   ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 

     ข.   ดูแลการทาํงานของครูในโรงเรียน 

     ค.   จดัเกบ็เอกสารขอ้มูลในโรงรียน 

16. ทําอาหารให้สมาชิกในโรงเรียน

รับประทาน 

     หมายถึงใคร (ความสําคญั) 

      ก.  นกัการภารโรง        ข.  แม่ครัว 

     ค.   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

12.  การท่ีครอบครัวจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขเป็น

หนา้ท่ีของใคร (ความสมัพนัธ์)  

    ก.   ลูก                           ข.   ทุกคนในบา้น 

      ค.   พอ่และแม่ 

17. เราควรปฏิบติัอยา่งไรกบัหวัหนา้หอ้งเรียน 

(หลกัการ)  

      ก.  ไม่เล่นดว้ย                 ข.  ไม่พดูดว้ย 

      ค.  เคารพเช่ือฟังคาํแนะนาํ 

ส 2.2 ป 1/2  ระบุบทบาทหน้าที ่ สิทธิ หน้าทีข่อง

ตนเองในครอบครัว และโรงเรียน 

13.  ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของพอ่แม่    (หลกัการ)  

ก. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ข. ทดแทนพระคุณท่านเม่ือวยัชรา  

      ค.   หาเงินเล้ียงสมาชิกในครอบครัว     

18. ใครเป็นผูดู้แลนกัเรียนในแต่ละชั้นเรียน 

(หลกัการ) 

ก. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ข. คุณครูประจาํชั้น 

       ค.   เจา้หนา้ท่ี 

14.  ใครปฏิบติัตนเป็นเดก็ดี  

        (ความสมัพนัธ์)      

ก. ฟ้า : แม่หิวขา้วจะตายอยูแ่ลว้ 

ข. ดาว : คุณยาย หนูซ้ือผลไมม้าฝาค่ะ 

     ค.    นํ้า : ขอเงินซ้ือขนมหน่อย อยากกิน 

19. ถา้ลูกเช่ือฟังพอ่แม่  จะเป็นอยา่งไร 

(ความสาํคญั) 

     ก.  เป็นคนเก่ง            

     ข.  เป็นคนดี 

     ค.  เป็นคนกลา้หาญ 

15.ใครปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี ท่ีมีต่อครอบครัว

ไดดี้ท่ีสุด (ความสาํคญั)  

    ก.  ป๋อช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้นและตั้งใจ 

          เรียนหนงัสือ 

    ข.  แป้งตั้งใจเรียนหนงัสือเพยีงอยา่ง เดียว 

    ค. ป้อมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในครอบครัว 

20.  ขอ้ใดเป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีมีต่อ

นกัเรียน  (ความสาํคญั)  

     ก.  ใหเ้งินค่าขนม 

     ข.  ถ่ายทอดวิชาความรู้ 

     ค.  ลงโทษนกัเรียนท่ีทาํความผดิ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบความสามารถการคดิวเิคราะห์ 

 

 

1. ค  

2. ข 

3. ค 

4. ข  

5. ค 

6. ค 

7. ก 

8. ก 

9. ค 

10. ข 

 

11. ค 

12 ก 

13. ข 

14. ข 

15. ก 

16. ก 

17. ข 

18. ข 

19. ค 

20. ก 

 

1. ก  

2. ข 

3. ก 

4. ก  

5. ค 

6. ข 

7. ค 

8. ก 

9. ข 

10. ข 

 

11. ค 

12 ข 

13. ค 

14. ข 

15. ก 

16. ข 

17. ค 

18. ข 

19. ข 

20. ข 

 



170 

 

 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E 

เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าทีข่องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี  1 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

  1.  เพศ   

       ชาย    หญิง 

2.  เป็นบุตรคนท่ี 

       1    2    3 

ตอนที ่2   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้1วฏัจกัร 7 E 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 

7E 

                 จาํนวน  15 ขอ้   ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องใดช่องหน่ึงตามความรู้สึกของ 

                  นกัเรียน  โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

  3   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมาก    

  2   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

ท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น หมาย

เหตุ 3 2 1 

 

1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   

การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน 

    

2 ครูผูส้อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและพดูจาไพเราะ     

3 ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียนยิม้แยม้แจ่มใส       

4 ครูใชส่ื้อท่ีเอ้ือต่อการสอนมีความหลากหลาย 

ทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 

    

5 ครูผูส้อนรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน     

6 นกัเรียนมีความสุขและความอบอุ่นในการเรียน     
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ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ

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

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

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

 
 
 

 

 

 

ท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น หมาย

เหตุ 3 2 1 

 

7 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   

ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้เดิม 

    

8 ครูใชภ้าพและคาํถามนาํความสนใจเพื่อเช่ือมโยงความรู้

เดิม 

    

9 ครูนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสาํรวจคน้หาจาก

แหล่งขอ้มูลจริง 

    

10 ครูอธิบาย กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด     

11 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูขยายความรู้     

12 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปและประเมินผลการเรียน     

13 นกัเรียนนาํความรู้ไปใชต้อบคาํถามและทาํใบงาน     

 

14 

 ด้านประโยชน์ทีรั่บ 

นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุปความรู้ดว้ย

ตนเอง 

    

15 นกัเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ไป

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 
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