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การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม
ชื่ อผู้วจิ ัย
นายสุ รศักดิ์ เพ็งบางแกะ
ตาแหน่ ง
อาจารย์ประจาภาควิชาธุ รกิจสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารการศึกษา)
สถานศึกษาทีต่ ิดต่ อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน
ปี ทีท่ าวิจัย
2559
ประเภทงานวิจัย
วิจยั ชั้นเรี ยน
ชื่ อผู้ให้ คาปรึกษา
อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสาอางค์ และอาจารย์พรพิมล วิไลศิริลกั ษณ์
ชื่องานวิจัยเรื่อง

บทคัดย่อ
การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิชาหน้าที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม ของผูเ้ รี ย น ระดับ ชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อการพัฒนาผลการเรี ยนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหา
เป็ นฐานร่ ว ม เทคนิ ค การจัด การเรี ย นรู ้ แบบกระบวนการกลุ่ ม 2.เพื่ อ การศึ ก ษาความพึ งพอใจของ
นักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นปี ที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 33 คน
ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดี ยวกัน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
รหัสวิชา 2000 – 1501 ศึกษาเกี่ ยวกับศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถื อ การเป็ น
พลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้ อยละ(%) ค่าเฉลี่ ย( X ) และหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D. ) สรุ ป
ผลการวิจยั ดังนี้
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1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและหลังการเรี ยน ของนักเรี ยนที่
เรี ย น โดยใช้กิ จกรรมกระบวนการกลุ่ ม วิช าหน้า ที่ พ ลเมื องและศี ล ธรรม พบว่า นัก เรี ย นระดับ ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1/9 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.30 คิดเป็ น
ร้อยละ 81.00 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.52 คิดเป็ นร้อยละ 38.40
ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเท่ากับ 12.79 คิดเป็ นร้อยละ
42.63 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า การใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม สามารถส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
2. ผลการวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ห ลัง การใช้
กระบวนการกลุ่ม วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม พบว่านักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี
ที่ 1/9 มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงจากมากไปหาน้อย
พบว่า มีโอกาสอธิ บายหรื ออภิปรายเนื้อหาในกลุ่มทาให้เข้าใจมากขึ้นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.59 ผูเ้ รี ยนให้ความช่วยเหลื อและให้ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.52 พึ งพอใจและยอมรั บ การประเมิ นผลจากครู และเพื่ อนร่ วมชั้นเรี ยน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ จัดเนื้ อหาสาระและ
กิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆอย่างได้
สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.พ.ศ.2545:5,13)
การจัดการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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และมีทกั ษะในการดาเนินชีวิต ผูเ้ รี ยนมีแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ และผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดารงชี พในสังคมปั จจุบนั ได้อย่างมี
ความสุ ข
การศึกษารายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม วิชานี้ จะประกอบไปด้วยการเป็ นพลเมืองดี การ
ใช้การบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในการอธิ บาย วิเคราะห์ ผูส้ อนมักจะประสบปั ญหาต่างๆเช่ น นักศึกษาไม่เข้า
ห้องเรี ยนสม่าเสมอ เนื้ อหามากและยาก การสอนจะต้องใช้เวลามากไม่เพียงพอต่อการเรี ยนในแต่ละ
ชัว่ โมง จึงทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจ บางคนรู ้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยสนใจหรื อกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ไม่ดี นอกจากนี้ แล้วผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น มีความรู ้พ้นื ฐานวิชาที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม ต่างกัน การรับรู้และเข้าใจ ในวิชาช้าเร็ วไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดเตรี ยมสื่ อการสอน การเลือก
วิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อคุ ณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนจึงมีความสนใจว่า แนวทางหนึ่งที่ทาให้ผเู้ รี ยน
สามารถเรี ยนสัมฤทธิ์ ผล และประสบความสาเร็ จวิธีหนึ่ ง คือ วิธีการเรี ยนที่ เรี ยกว่า การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิช าหน้าที่ พลเมื องและศี ล ธรรม ของนักศึ ก ษาระดับ ชั้นประกาศนี ย บัตร
วิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1โดยใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่ ม โดยใช้กระบวนการทางานร่ วมกัน ทาให้ผเู้ รี ยนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธีการเรี ยนแบบนี้ โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยนที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ เนื้ อหาวิชาที่สามารถนาความรู ้ ไปอภิปรายกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็ น และประสบการณ์ ในประเด็นที่กาหนด และสรุ ปผลการอภิปรายออกมาเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่ม
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของ
ผูเ้ รี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วม
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม
2. เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
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สมมติฐาน
นักเรี ยนพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ น ฐานร่ วม เทคนิคการ
จัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสู งขึ้น

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบ ใช้ ปัญหา
เป็ นฐานร่ วมกับวิ ธีการสอนโดย
ใช้ แบบกระบวนการกลุ่ม

- ผลการเรียนรู้
- ความพึงพอใจ

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วม เทคนิค
การจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจยั
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 33 คน
ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดียวกัน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (บุญชม ศรี สะอาด. 2545)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วม แบบกระบวนการกลุ่ม
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจของนักเรี ยน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. วิธีสอนโดยใช้ แบบกระบวนการกลุ่ม คือกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดโดยการจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กาหนด และสรุ ปผล
การอภิปรายออกมาเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่ม วัตถุประสงค์วธิ ี สอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่มวิธีการที่มุ่ง
ให้ผูเ้ รี ย นมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ อย่างทัว่ ถึ ง มี โอกาสแสดงความคิ ดเห็ นและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ มีการสรุ ปสาระที่สมาชิ กลุ่มได้อภิปรายกันเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่ม อันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนกว้างขึ้น (ทัศนา แขมมณี 2547,หน้าที่49)
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึงคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยนที่ได้จากแบบ ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่พฒั นาขึ้น หลังจากที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น โดยวัดค่าเป็ น
คะแนนจากการทาแบบประเมินความพึงพอใจทางการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น
4. ผูเ้ รี ยน หมายถึง นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรี ยนประจา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการราชดาเนิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หมายถึง วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20001501 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เนื้ อหาประกอบด้วยการเป็ นพลเมืองดี การบาเพ็ญ
ตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข การสื บทอดวัฒนธรรมไทย จิตอาสาใน
สังคมไทย และ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวติ ประจาวัน
6. การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem Based Learning) หมายถึง
นักเรี ยนได้รับการเสนอปั ญหา เช่น กรณี ปัญหาจากงานวิจยั จากเหตุการณ์โดยให้
ดูภาพหรื อวีดีทศั น์ เป็ นต้น
1. จัดนักเรี ยนเข้ากลุ่ม 4 – 5 คน ระดมความคิดจากความรู ้เดิมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและ
พยายามนิยามปัญหาให้ชดั เจน
2. นักเรี ยนช่วยกันเสนอปั ญหาต่าง ๆ จากประเด็นที่ได้รับหรื อเรี ยกว่าเป็ น “ประเด็นที่
ต้องเรี ยนรู้” ในเรื่ องที่พวกเขายังไม่เข้าใจ นักเรี ยนจะได้รับการกระตุน้ ให้ระบุเรื่ องที่รู้และไม่รู้ต่างๆ
3. นักเรี ยนช่วยกันจัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ตอ้ งศึกษาและเรี ยนรู ้นกั เรี ยนร่ วม
กันตัดสิ นใจปั ญหาต่าง ๆ ที่จะสื่ อหาความรู ้ คาตอบ นักเรี ยนอาจจะมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
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บางประเด็นอาจจะมอบหมายงานแบบกลุ่มร่ วมกันศึกษา ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับ
แหล่งความรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนร่ วมประชุมกันใหม่เพื่อศึกษาเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนด บูรณาการความรู ้ใหม่ที่
ได้ให้เข้ากับบริ บทของปั ญหา ร่ วมกันสรุ ปความรู ้เชื่ อมโยงความคิดรวบยอดใหม่กบั ความคิดรวบ
ยอดเดิม ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ใหม่ในขณะที่แก้ปัญหา และนักเรี ยนจะพบว่าการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามกระบวนการโดยตลอด และมีเรื่ องใหม่ ๆ ที่ตอ้ งศึกษาและเรี ยนรู ้เสมอ

แนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
กระบวนการกลุ่ม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3. การพัฒนาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501
1. จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงชีวติ
2. เพื่อให้ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. เพื่อให้ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4. เพื่อให้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. เพื่อให้ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
2. มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ประยุกต์ใช้เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ ตนนับถื อ การเป็ นพลเมืองดี ตาม
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง หน้า ที่ พ ลเมื องตามหลัก กฎหมาย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ชวาล แพรัตกุล (2514, หน้า 15-17) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า
เป็ นความส าเร็ จในด้า นความรู ้ ทัก ษะ และสมรรถภาพด้า นต่ า ง ๆ ของสมอง นั่นคื อ สัม ฤทธิ ผ ล
ทางการเรี ยนควรจะประกอบด้วยสิ่ งสาคัญอย่างน้อยสามสิ่ ง คือ ความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพสมอง
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 329) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
พฤติ ก รรมที่ แสดงออกถึ ง ความสามารถในการกระท าสิ่ ง หนึ่ งสิ่ งใดได้ จากที่ ไม่เคยกระท าหรื อเคย
กระทาได้นอ้ ยก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่มีการวัดได้
สนทยา เขมวิรัตน์ (2542 : 6) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
ความรู้หรื อความสามารถของบุคคลที่ได้จากการเรี ยนรู้และความสามารถ โดยสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาหรื อศึกษาต่อเนื่ องได้ ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสามารถวัดได้ดว้ ยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทัว่ ไป
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลที่เกิดจาก
การเรี ยนรู้การฝึ กฝน และสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ซึ่ งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
องค์ ประกอบทีม่ ีอิทธิพลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ การที่ผเู ้ รี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งหรื อต่ า เพียงใด
นั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ ดังที่นกั จิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี้
Bloom (อ้างใน เรณู จันทร์ กุย, 2538, หน้า 25) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนในโรงเรี ยน
ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ
1. พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ( Cognitive Entry Behaviors ) หมายถึง ความรู้
ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนที่มีมาก่อน
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2. คุณลักษณะทางจิตใจ ( Affective Entry Characteristics ) หมายถึง แรงจูงใจที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาที่เรี ยน เจตคติต่อ
เนื้อหาวิชาที่เรี ยนและการยอมรับความสามารถของตนเอง เป็ นต้น
3. คุณภาพการเรี ยนการสอน ( Quality of Instruction ) ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน
ที่นกั เรี ยนจะได้รับ ได้แก่ คาแนะนาการปฏิบตั ิและแรงเสริ มของผูส้ อนที่มีต่อผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
เรณู จันทร์กุย (2538, หน้า 28) กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ย นประกอบด้วย ลักษณะของตัวนัก เรี ยนเอง ได้แก่ ความสนใจทัศ นคติ ต่อสิ่ งต่ าง ๆ
สติปัญญาและสุ ขภาพเป็ นต้น ส่ วนลักษณะที่เป็ นสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน เช่น ที่อยูอ่ าศัย สถานที่
เรี ยน เศรษฐกิจ ความเอาใจใส่ ของครู และผูป้ กครอง ความสัมพันธ์กบั พี่น้อง ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
เป็ นต้น องค์ ประกอบเหล่านี้ ครู หรื อครู แนะแนว ตลอดจนผูป้ กครองสามารถช่ วยเสริ มหรื อพัฒนา
สภาพองค์ประกอบต่าง ๆของนักเรี ยนให้มีสภาพที่ดีได้
สรุ ป องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนประกอบด้วย
องค์ประกอบทางด้านร่ างกายที่เกี่ยวกับด้านตัวเด็ก พันธุ กรรม องค์ประกอบทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวเด็ก ทั้งนี้ รวมไปถึ งประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนจะ
ได้รับจากหลักสู ตรของโรงเรี ยนและผูส้ อน ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้จะรวมกันและมีผลต่อผลสัมฤทธิ์

กระบวนการกลุ่ม
1. กลุ่มและลักษณะของกลุ่มทีพ่ งึ ต้ องการ
คาว่า “กลุ่ม” ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายคนตามทัศนะของแต่ละคนเป็ นต้นว่า
Lewin ได้ให้จากัดความว่ากลุ่ม หมายถึงกลุ่มคนที่มารวมกันและมีความสัมพันธ์ต่อกันใน
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) หมายถึง กลุ่มซึ่ งอยูใ่ นรู ปที่มีการปะทะสังสรรค์กนั หรื อ
มีวิธีการดาเนิ นงานของกลุ่มร่ วมกันพลังกลุ่มหรื อกลุ่มสัมพันธ์หรื อพลวัตของกลุ่ม (Group Dynamics)
หมายถึ งอานาจหรื อพลังที่กลุ่มมีอยู่ ซึ่ งมีผลทาให้กลุ่มมีลกั ษณะการดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายต่างกันออกไป
อานาจหรื อพลังนี้ได้จากลักษณะของสมาชิกในกลุ่ม วิธีการดาเนินงานของกลุ่ม ผูน้ ากลุ่ม บรรยากาศภายใน
กลุ่ม
ตามทัศนะของ Luft ผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคานี้
ว่า พลวัตของกลุ่ม (Group Dynamics) หมายถึงการศึกษาปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของ แต่ละคนภายในกลุ่ม
คาว่า “Dynamics” แฝงไว้ซ่ ึ งพลังงานสลับซับซ้อนและยึดกันและกันอยู่ ไม่ว่าจะพูดถึ งด้านวิชาการ
หรื อสภาพแวดล้อมทัว่ ๆ ไป โดยเหตุที่ทาการใช้มานี้ ยงั คลุมเครื ออยู่ ทางที่ดี Luft แนะนาว่าควรเลี่ยง
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อย่าใช้คานี้ เว้นแต่จะใช้ในความหมายทัว่ ๆ ไปเพื่อแสดงขอบข่ายอย่างกว้าง ๆ ว่ากันตามจริ งแล้วคานี้
มักมีคนนาไปใช้ผิดจุดประสงค์เดิ มซึ่ งไม่ใคร่ ดีนกั เพราะไปใช้ในแง่ทาให้ความหมายไม่ชดั เจนหรื อ
ลึกลับซับซ้อนจึงมีคนคิดคาอื่น ๆ มาใช้เช่น กระบวนการกลุ่ม (Group Process) จิตวิทยากลุ่ม (Group
Psychology) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship) แทน
2. ลักษณะของกลุ่มทีพ่ งึ ต้ องการในกระบวนการกลุ่ม
สภาพของกลุ่ม กลุ่มที่เหมาะสมควรจัดสภาพให้อยูใ่ นลักษณะที่สมาชิ กในกลุ่มหันหน้าเข้าหา
กัน (Face – To - Face Group) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สื่อสารกัน (Communicate) อย่างคล่องตัว ผูเ้ รี ยนอาจนัง่ ใน
รู ป วงกลม ครึ่ งวงกลม รู ปตัว U โดยมี ผูน้ าหรื อผูฝ้ ึ กหรื อผูส้ ัง เกตการณ์ นั่งหรื อผูส้ อนรวมอยู่ด้วย
เปรี ยบเหมือนผูเ้ รี ยนคนหนึ่ง
บรรยากาศในกลุ่ ม ต้องอยู่ในลัก ษณะที่ เป็ นกันเองที่ สุด เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนทุก คนและผูส้ อนมี
ความรู้สึกเป็ นอิสระที่จะพูดและแสดงออก บรรยากาศในกลุ่มควรมีการให้กาลังใจ เคารพความคิดเห็นซึ่ ง
กันและกันและมีการช่วยเหลือกันทุกคนรู ้สึกอบอุ่น
ขวัญ (Morale) คื อก าลัง ใจร่ วมหรื อความรู ้ สึ ก ที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นเดี ย วกันของกลุ่ ม ที่ จ ะ
ผลักดันให้กลุ่มบรรลุถึงเป้ าหมายร่ วมกัน ความคับข้องใจต่าง ๆ ความเหนื่ อยยากทั้งหลายโดยไม่มีการ
แตกหักกันในกลุ่ม
การมีส่วนร่ วมในกลุ่ ม (Group Participation) สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วมอาจจะร่ วมกันทา
กิจกรรมหรื อร่ วมกันอภิปราย ผูน้ ากลุ่มหรื อผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กทุกคนมีโอกาสพูด เท่า ๆ
กัน และคอยควบคุมให้การพูดการอภิปรายตรงประเด็นที่สุด ความสามัคคีในกลุ่ม (Group Cohesion)
เพื่อการทางานที่ได้ประสิ ทธิ ภาพ ครู ควรฝึ กให้นกั เรี ยนหรื อนักศึกษามีวิญญาณ (Spiri) ร่ วมกันในการ
ทางานกลุ่ม แม้บางครั้งอาจต้องแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย(Subgroup) ซึ่ งเกิ ดจากความจาเป็ นและเจตนา
แต่ก็มิได้หมายความว่าจะเป็ นการทาให้กลุ่มแตกแยก สุ ดท้ายหรื อท้ายชัว่ โมง กลุ่มย่อยก็ควรมารวมกันอีก
ครั้ง เพื่อรายงานผลหรื อตัดสิ นใจร่ วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็ นการสรุ ป
มาตรฐานของกลุ่ม (Group Standard) เป็ นจุดมุ่งหมายเป็ นวิธีการดาเนิ นงานของกลุ่มเป็ นวินยั
ร่ วม บางที่อาจเรี ยกว่าเป็ น บรรทัดฐาน หรื อทัศถานของกลุ่ม(Group Norms) ซึ่ งรวมหมายถึงความ
คาดหวัง ร่ วมกันของสมาชิ กในกลุ่ม เกี่ยวกับการกาหนดพฤติกรรมและวิธีการทางานที่เหมาะสมใน
กลุ่ม บรรทัดฐานของกลุ่มจะนามาซึ่ งเสถียรภาพภายในกลุ่ม เพราะสมาชิกในกลุ่มจะควบคุม ตักเตือน
กันเอง ทาให้ลดความขัดแย้งลงได้ เมื่อบุคคลหนึ่งในกลุ่มมีความคิดความเชื่ อที่แตกต่างไปจากความคิด
ของคนอื่ นในกลุ่ มก็มีการแนะนาโดยอาศัยบรรทัดฐานร่ วมกับที่วางไว้เป็ นเกณฑ์หรื ออาจชักชวนให้
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สมาชิกคนอื่นเห็นพ้องไปด้วย บรรทัดฐานของกลุ่มมีความสาคัญมาก เพราะมีอิทธิ พลต่ออารมณ์ร่วม
ของสมาชิก ตลอดถึงชนิ ดของความสัมพันธ์ส่วนตัวของสมาชิกเองด้วยบรรทัดฐานหรื อมาตรฐานของ
กลุ่มอาจยืดหยุน่ ได้ ทั้งนี้เพราะคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยควรตระหนักเสมอว่ามาตรฐาน
ของกลุ่มต้องมาจากการตกลงร่ วมกันของสมาชิกในกลุ่ม
เป้ าหมายของกลุ่ม (Group Goal) สมาชิ กในกลุ่มต้องกาหนดเป้ าหมายกันเป็ นเป้ าหมายของ
กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การกาหนดเป้ าหมายของกลุ่มทาได้โดยให้สมาชิก
ทุกคนออกความเห็นและมีการอภิปรายถกเถียงกัน ลงมติกนั แต่ขอ้ ควรคานึ ง คือ เป้ าหมายของกลุ่มควรจะ
สมจริ งสมจัง(Realistic) ปฏิบตั ิได้ (Practical) และไม่ควรอยูใ่ นรู ปที่เป็ นอุดมคติ (Idealistic)จนเกินไป
และไม่สูงเกิ นความสามารถของสมาชิ กในกลุ่มจะไปถึ ง การปฏิ บตั ิตนของผูเ้ รี ยนภายในกลุ่ม (Group
Procedures) ทุ กคนในกลุ่ มควรทางานร่ วมกันอย่างมี ระเบี ยบ มี การจดบันทึ กขั้นตอนและติ ดตามผล
ประเมินผลงานที่ทาไปเพื่อตรวจสอบดูวา่ บรรลุจุดเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่
ขนาดของกลุ่ม กลุ่มที่ดีที่เหมาะสมในการเรี ยนการสอนแบบนี้ควรมีประมาณ 12 – 15 คน
กลุ่มย่อมควรมีประมาณ 5 – 7 คนเวลาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ครั้งละไม่เกิน 66 – 96 นาที หรื อ
ประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เป็ นอย่างมาก
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประกอบ อ่ าจริ นทร์ (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาชี ววิทยา
จากการสอนแบบใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มควบคุม
ที่เรี ยนกับครู กับกลุ่มทดลองที่เรี ยนกับบทเรี ยนปกติ กลุ่มละ 35 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่เรี ยน
แบบใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนบทเรี ยนปกติ
วิมล จิตเจริ ญ (2551) ได้สอนด้วยการสอนแบบวิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย วิชา
เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับการเรี ยนการสอนแบบทัว่ ไป ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาเคมีที่เรี ยนด้วยการสอนแบบวิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
กลุ่มย่อย สู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนกับการสอนแบบทัว่ ไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
พบว่าผลการสารวจจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนในการเรี ยนปรากฏว่า นักเรี ยนมีความสนใจเรี ยน
อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 33 คน
ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดียวกัน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (บุญชม ศรี สะอาด. 2545)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประเภทของเครื่ องมือ
1. แผนการประเมินผูใ้ ช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้
แบบกระบวนการกลุ่ม
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
2. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
2.1 โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501
1. จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการ
ดารงชีวิต
2. เพื่อให้ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. เพื่อให้ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4. เพื่อให้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน
5. เพื่อให้ตระหนักถึงการดารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
2. มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
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3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ ตนนับถื อ การเป็ นพลเมืองดี ตาม
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง หน้า ที่ พ ลเมื องตามหลัก กฎหมาย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่ อง พลเมืองซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนน หาค่าโดยใช้สถิติค่าร้อยละ
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลัง
เรี ยน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่ อง พลเมือง เป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลื อกตอบ 5 ตัวเลื อก
จานวน 30 ข้อ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
2.1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ
2.1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมาย เนื้อหา วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ตามหลักสู ตร
2.1.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ จากเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เช่น การ
วัดผลการศึกษา ของ รศ.สมนึก ภัททิพยธนี. (2546:1-231) และเครื่ องมือที่มีผสู้ ร้างไว้แล้ว
2.1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.1.5 กาหนดจานวนข้อสอบที่ตอ้ งการให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้อหา
2.1.6 นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาข้อทดสอบแต่ละ
ข้อ วัดตามจุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมและครอบคลุ มเนื้ อหาหรื อไม่ วิเคราะห์ หาความเที่ยงตรงตาม
เนื้ อหา ( Conten Validity )โดยพิจารณาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุ ดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม ( IOC : Index of Item Objective Congruence ) ตามวิธีการของ โรวิเนลลี ( Rovinelli )
และแฮมตัน ( Hambleton ) ( สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 218 ) ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิม
2.1.7 พิจารณาแบบทดสอบที่วดั ครอบคลุมกับเนื้ อหาตามชื่อเรื่ องและข้อสอบข้อนั้น
วัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จานวน 30 ข้อ
2.1.8 นาแบบทดสอบที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้ว
นาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนระดับชั้น (ปวช.1/9) 1/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 33 คน
2.1.9 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ดาเนินการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ

การรวบรวมข้ อมูล
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ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวมรวมข้อมูล การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับ
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม ดังนี้
1. ชี้ แจงเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่มพร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. สอนโดยวิธีการใช้แบบกระบวนการกลุ่ม วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยน
เรื่ องพลเมือง ในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการโดยแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ
4-6 คน และให้ผูเ้ รี ยนในกลุ่ มพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนข้อมูล ความคิดเห็ น และประสบการณ์ ในประเด็นที่
กาหนด และสรุ ปผลการอภิปรายออกมาเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่ม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หลังการใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย
5. ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้กิจกรรมอภิ ปรายกลุ่มย่อย ในการ
จัดการเรี ยนการสอน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่ องพลเมือง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การจัดกระทาข้อมูล
1.1 นาแบบแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมารวบรวมเพื่อสรุ ปผล
1.2 นาแบบสอบถามที่ คืนมาทั้งหมด มาแยกกลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน
1.3 นาแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ หากปรากฏว่าข้อมูลส่ วน
หนึ่งส่ วนใดไม่ครบ หรื อจงใจตอบข้อหนึ่งข้อใด หรื อตอบอย่างไม่ต้ งั ใจ ถือว่าข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์
ให้คดั ออก
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน นามาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยนาแบบทดสอบมาตรวจนับคะแนนหาค่าร้อยละ (%) และค่าเฉลี่ย ( X )
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน นามาใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( X ) หาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) มาแปลความหมาย (บุญชม
ศรี สะอาด. 2545 : 103) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่ าร้ อยละ (%)
2. ค่ าเฉลีย่ เลขคณิต ( X ) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 98, 105)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิช าหน้า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม ของผูเ้ รี ย นระดับ ชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
% แทน ค่าร้อยละ
X แทน ค่าเฉลี่ย
S .D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วจิ ัยได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลัง
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิช าหน้า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม ของผูเ้ รี ย นระดับ ชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ดงั นี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียนที่เรียน วิชาหน้ าที่
พลเมืองและศีลธรรม ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปี ที่ 1 ทีเ่ รียนวิชาหน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
การประเมินผล (เต็ม 30 คะแนน)
การพัฒนาผลการเรียน
ลาดับ
ก่อนเรียน ร้ อยละ(%) หลังเรียน ร้ อยละ(%) คะแนน ร้ อยละ(%)
1
11
33.33
22
73.33
11
36.67
2
9
30.00
21
70.00
12
40.00
3
10
33.33
19
63.33
9
30.00
4
14
46.67
25
83.33
11
36.67
5
12
40.00
23
76.67
11
36.67
6
13
43.33
22
73.33
9
30.00
7
11
36.67
25
83.33
14
46.67
8
10
33.33
23
76.67
13
43.33
9
9
30.00
18
60.00
9
30.00
10
10
33.33
25
83.33
15
50.00
11
13
43.33
23
76.67
10
33.33
12
11
36.67
25
83.33
14
46.67
13
11
36.67
25
83.33
14
46.67
14
10
33.33
25
83.33
15
50.00
15
13
43.33
23
76.67
10
33.33
16
14
46.67
27
90.00
13
43.33
17
11
36.67
25
83.33
14
46.67

16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
รวม
X

10
12
11
10
15
13
12
11
10
8
15
13
12
7
13
12
380
11.52

33.33
40.00
36.67
33.33
50.00
43.33
40.00
36.67
33.33
26.67
50.00
43.33
40.00
23.33
43.33
40.00
38.40

23
27
25
20
27
25
20
23
20
22
25
24
20
20
23
25
802
24.30

76.67
90.00
83.33
66.67
90.00
83.33
66.67
76.67
66.67
73.33
83.33
80.00
66.67
66.67
76.67
83.33
81.00

13
15
14
10
12
12
8
12
10
14
10
11
8
13
10
13
422
12.79

43.33
50.00
46.67
33.34
40.00
40.00
26.67
40.00
33.33
46.67
33.33
36.67
26.67
43.33
33.33
43.33
42.63

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 24.30 คิดเป็ นร้อยละ 81.00 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สู งกว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 11.52 คิดเป็ นร้อยละ 38.40 ซึ่ งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเท่ากับ 12.79 คิดเป็ นร้อยละ 42.63 ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่า กานใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม สามารถ
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น
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2. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจทีม่ ีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิชาหน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจทีม่ ีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ วิชาหน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
ระดับ
X
1. ผู้เรียนให้ ความช่ วยเหลือและให้ ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
4.52
0.58 มากทีส่ ุ ด
2. กระตุ้นผู้เรี ยนให้ มีความกระตือรือร้ นในการเรียน
4.04
0.52
มาก
3. มีโอกาสอธิบายหรืออภิปรายเนือ้ หาในกลุ่มทาให้ เข้ าใจมากขึน้
4.59
0.64 มากทีส่ ุ ด
4. เพือ่ นในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.53
0.61
มาก
5. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่ าเทียมกันในกลุ่ม
3.87
0.45
มาก
6. ได้ ช่วยเพือ่ นทุกคนในกลุ่มให้ เข้ าใจเนือ้ หา
3.92
0.73
มาก
7. พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจากครู และเพือ่ นร่ วมชั้ นเรียน 4.36
0.65
มาก
8. พึงพอใจในการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ
3.86
0.64
มาก
9. พึงพอใจในบทบาทและหน้ าทีร่ ับผิดชอบภายในกลุ่ม
4.08
0.52
มาก
เฉลีย่ รวม
4.09
0.59
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 มีความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มี ค่า เฉลี่ ย 4.09 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า นเรี ยงจากมากไปหาน้อย พบว่า มี โอกาส
อธิ บายหรื ออภิปรายเนื้อหาในกลุ่มทาให้เข้าใจมากขึ้นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59
ผูเ้ รี ย นให้ความช่ วยเหลื อและให้ความร่ วมมื อกันภายในกลุ่ ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.52 พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจากครู และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36

สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
ผลการเรี ยนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม
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สรุ ปผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและหลังการเรี ยน ของนักเรี ยนที่เรี ยน โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.30 คิดเป็ นร้อยละ 81.00 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.52 คิดเป็ นร้อยละ 38.40 ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเท่ากับ 12.79 คิดเป็ นร้อยละ 42.63 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ร่ วมกับเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม สามารถส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลังการใช้กระบวนการกลุ่ม
วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 มีความพึงพอใจที่
มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงจากมากไปหาน้อย พบว่า มีโอกาสอธิ บายหรื ออภิปราย
เนื้ อหาในกลุ่มทาให้เข้าใจมากขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.59 ผูเ้ รี ยนให้ความช่ วยเหลื อ
และให้ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 พึงพอใจและยอมรับการ
ประเมินผลจากครู และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรี ยน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.30 คิดเป็ น
ร้อยละ 81.00 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 11.52 คิดเป็ นร้อยละ 38.40 ซึ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเท่ากับ 12.79 คิดเป็ นร้อยละ 42.63 ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสามารถส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน และจาก
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หลังการใช้กิจกรรม
กระบวนการกลุ่ม วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม พบว่า มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ ด้านมีโอกาสอธิ บายหรื ออภิปราย
เนื้ อ หาในกลุ่ ม ท าให้ เข้า ใจมากขึ้ นโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.59 ด้า นผูเ้ รี ย นให้ค วาม
ช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านพึงพอใจ
และยอมรับการประเมินผลจากครู และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของ ประกอบ อ่าจริ นทร์ (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
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ชีววิทยา จากการสอนแบบใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มควบคุมที่
เรี ยนกับครู กับกลุ่มทดลองที่เรี ยนกับบทเรี ยนปกติ กลุ่มละ 35 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่เรี ยนแบบใช้
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนบทเรี ยนปกติ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทาวิจยั เพื่อศึกษาผลการสอนที่ใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มจากวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ในวิชาอื่น ๆ บ้างให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการวิจยั ด้วยการสอนแบบกิจกรรมกระบวนการกลุ่มจากวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยใช้
สื่ อการสอนอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจการ
เรี ยนมากยิง่ ขึ้น
3. ในรายวิชาต่าง ๆ ควรใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย สื่ อที่มีความทันสมัยและมีความ
หลากหลายเพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และเป็ นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมีความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนด้วย
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
1. ผลกระทบที่เกิดจากการทางานวิจยั ฝึ กให้นกั เรี ยนตระหนักรู ้จกั รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง มีจิตใต้
สานึ กที่ดีก็จะทาให้นกั เรี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพที่ดี พอนักเรี ยนมีความรั บผิดชอบในหน้าที่ ที่ดี สามารถนาผลที่
นักเรี ยนปฏิบตั ิใช้ในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ได้ อย่างดีอีกด้วย
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