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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทยีบความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิด

วิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 2) ศึกษาระดับความตระหนักในหน้าที่

พลเมืองหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 จ านวน 42 คน 

โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 

แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบทดสอบความสามารถในการคิด 3) แบบทดสอบวัดความตระหนัก 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (( ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบท ี(t-test Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.5 2) ความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของผู้เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี

คิดเชิงระบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 3) ความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ โดยภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .13 

 

 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอนอ วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิ

บณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

876



 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ทกัษะการคิดเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซ่ึงจะเติบโตเป็น

ก าลังส าคัญของประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น การจัดการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนา

ความสามารถทางการคิดของผู้เรียน ทั้งน้ีจากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้ให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดไว้ในวัตถุประสงค์ของแผนว่า “สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม

แห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมโดยมีเป้าหมายที่คนไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการคิด การ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองเต็มตามศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545) จากแนวทางดังกล่าวจึงมีการเสนอการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไว้เป็นหน่ึง

ในแนวคิดหลักส าหรับการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 

น. 11)  

ความส าคัญของการคิด ได้ถูกก าหนดให้เป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี

ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยใน

ส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานระบุ ไว้ว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว            

ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามยุค

สมัย กาลเวลา เหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับใน

ความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติและสงัคมโลก” (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, น. 132) ซ่ึงว่าด้วยการ

อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเช่ือมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้

สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 

คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

จากประมวลปัจจัยต่างๆ ที่ ก ล่าวมาทั้ งหมดท าให้ ผู้ วิ จัยมุ่งประสงค์ที่ จะพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห์และสร้างความตระหนักในหน้าที่พลเมืองส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1 เพ่ือศึกษาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

2 เพ่ือศึกษาความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิด   

เชิงระบบ 

3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ทดลอง แบบหน่ึงกลุ่ม ทดสอบก่อน และทดสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึง

ก าหนดวิธดี าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-

ภาษาฝร่ังเศส ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน 

ซ่ึงนักเรียนทุกห้องมีความสามารถคละกนั 

2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนราชวินิต 

มัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 42 คน ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  

 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

2.1 ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

2.2 ความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของผู้เรียน 
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2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 8 

ช่ัวโมง และจัดกิจกรรมเร้านักเรียนให้เกิดการคิดวิธีต่างๆ เพ่ือพิจารณาข้อมูล โดยการวิเคราะห์การ             

โยงความสัมพันธ์ และการประเมินค่า ซ่ึงจะน าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 1.00 

2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ใช้ทดสอบ 

เพ่ือวัดทักษะกระบวนการคิด ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 1 ฉบับ  

ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาตอบ 30 นาที ก าหนดการให้คะแนน คือ ถูกได้  

1 คะแนน ผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน ซ่ึงมีค่าความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และมีค่าความ

เช่ือมั่น .91  

3 แบบทดสอบวัดความตระหนักในหน้าที่พลเมือง เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  

ใช้ทดสอบเพ่ือวัดความตระหนักในหน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็น

การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยมีแบบทดสอบแผนการเรียนรู้ละ 1 ข้อ ชนิดเขียนตอบอิสระ 

จ านวน 8 ข้อ ใช้เวลาตอบข้อละ 15 นาท ี 

4 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ  

แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด          

ความตระหนักในหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบ และศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิด

เชิงระบบ ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี  

1. น าเคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิ จัย ได้แก่  แผนการจัดการเ รียนรู้  แบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด แบบทดสอบวัดความตระหนักในหน้าที่พลเมืองและ

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที4/1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1  จ านวน 43 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หา

ความเช่ือมั่น 
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2. ท าการทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนราชวินิต สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 42 คน โดยจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้   

3. ทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด วัดความตระหนักในหน้าที่

พลเมือง และสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบสอบถามความคิดเหน็  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์            

ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ โดยใช้ t-test dependent samples 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวัดความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบโดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ         

โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด

วิเคราะห์   ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบ 

 

การทดสอบ N 
 

S.D. 
  

t p 

ก่อนเรียน 42 
11.0

2 
2.04 

225 
136

1 
17.82 .000 

หลังเรียน 42 
16.3

8 
1.89 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดของนักเรียนหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบอย่างมีนัยส าคัญ      

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของนักเรียนหลังการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวัดความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธคีิดเชิงระบบ 

 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม 
 

S.D. ระดบัความตระหนกั 

ข้อที่ 1 42 4 3.19 .55 ดี 

ข้อที่ 2 42 4 3.74 .45 ดี 

ข้อที่ 3 42 4 2.83 .54 ดี 

ข้อที่ 4 42 4 3.50 .55 ดี 

ข้อที่ 5 42 4 3.71 .46 ดี 

ข้อที่ 6 42 4 3.38 .62 ดี 

ข้อที่ 7 42 4 3.67 .48 ดี 

ข้อที่ 8 42 4 4.00 .00 ดีเย่ียม 

รวม  42 4 3.50 .21 ดี 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ อยู่ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.50 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .21 

 

3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิธคีิดเชิงระบบ 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบ 

 

ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้

โดยใชวิ้ธีคิดเชิงระบบ  
S.D. 

ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  4.77 .22 มากที่สุด 

2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.74 .23 มากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.73 .17 มากที่สุด 

รวม 4.75 .13 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.75) โดยเรียงตามล าดับความพึงพอใจคือด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด ( = 4.77, S.D. = .22) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 

2 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = .23) และด้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียน  มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง

พอใจมากที่สดุ ( = 4.73, S.D. = .17)  

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรู้วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ 

เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างความตระหนักในหน้าที่พลเมืองส าหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธคิีดเชิงระบบสงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.5  

2. ความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.21 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบโดยภาพรวมพบว่าผู้เรียน         

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุโดยมีค่าเฉล่ีย 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .13 
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อภิปรายผล 

การวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรู้วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบเพ่ือ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างความตระหนักในหน้าที่พลเมืองส าหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิดของผู้เรียนหลัง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชฌาย์ อูบค า (2552) ซ่ึงวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ

คิดเชิงวิพากษ์และการใช้ประเดน็ทางสังคมส าหรับนักเ รียนช่วงช้ันที่ 2 ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่า

นักเรียน ที่เรียนโดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เป็นล าดับข้ันหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี

คิดเชิงระบบเป็นล าดับ ดังน้ี 1) ข้ันน า (ปัจจัยน าเข้า) ครูอธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาตามผลการเรียนรู้ 

จากน้ันยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย 2) ข้ันสอน 

(กระบวนการ) ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ที่ครูได้

ยกตัวอย่าง โดยเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ที่ครูได้อธบิายหรือองค์ความรู้ที่นักเรียนได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 3) 

ขั้นสรุป (ผลผลิต) ครูให้นักเรียนสรุปโดยน าเสนอตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตตามใบ

งานที่ครูแจก จึงส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

เกดิศรัทธาในกระบวนการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตร จัดสิ่งแวดล้อมโน้มน าให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจในการเรียนรู้ ฝึกคิดอย่างมีระบบ ใช้เหตุผลในการคิดพิจารณา โดยบูรณาการหลักจิตวิทยาการ

เรียนรู้ หลักการแนะแนวและหลักการสอนที่เหมาะสมกลมกลืนได้สัดส่วน มุ่งเน้นการสร้างศรัทธาให้

เกิดกับผู้เรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาของธอร์นไดค์ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้

เมื่อมีการฝึกฝน (วิไลวรรณ จันณรค์ 2530 : 110) เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีความ

แคล่วคล่องในขั้นตอนของการคิดแล้วจะท าให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและขั้นตอน

เหล่าน้ันจนติดเป็นนิสัย เมื่อประสบปัญหาจะไม่ตกใจ แต่จะสามารถนึกถึงวิธีการแก้ปัญหาและ

ขั้นตอนของการคิดได้ สามารถแก้ปัญหาได้สมควรแก่กรณี (สาโรช บัวศรี 2526 : 10) การที่ผู้เรียน

ได้ฝึกคิดตามกระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมกบัวัย ระดับช้ัน และทฤษฎีการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่

ความส าเรจ็ในการจัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทกัษะกระบวนการคิด

สงูข้ึน นอกจากน้ียังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะทดลองปฏบัิติ โดยผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์

ที่เร้าให้ผู้เรียนเกดิความสนใจที่จะเรียน โดยใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและชีวิตประจ าวัน

มาสนทนาและเปล่ียนความคิดเหน็ในด้านต่าง ๆ กับผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตร คุณา
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นุกร (2518 : 97) ที่มีความเหน็ว่าการปฏบัิติกิจกรรมที่น่าสนุกจ าท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจ เมื่อ

เกดิความพอใจกจ็ะน าผู้เรียนไปสู่ทศันคติที่ดีต่อการเรียน และเสริมให้ผู้เรียนรักในวิชาน้ัน 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ความตระหนักในหน้าที่พลเมืองของผู้เรียน หลังการจัดเรียนรู้

โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของบงกชกร ทับเที่ยง (2546) ซ่ึงศึกษา

เกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณ เร่ืองประชากรกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผลการวิจัยพบว่ากระบวนการคิดวิจารณญาณของนักเรียนหลังจาก

การใช้ชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 นักเรียนมีทักษะการตระหนักถึงปัญหา 

ทกัษะการพยากรณ์ผลลัพธท์ี่อาจเป็นไปได้ในอนาคตและทกัษะการเลือกตัดสินใจน าไปใช้อยู่ในระดับ

ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62, 3.59 และ 3.50 ตามล าดับ งานวิจัยของสังวาลย์ ข่ายแก้ว (2545) 

ซ่ึงได้ท าวิจัยเกี่ยวกบัการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้ือหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึง

ผลการวิจัยพบว่าความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังจากการใช้กิจกรรมการเรียน

การสอนเน้ือหาสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนการทดลอง งานวิจัยของนันทนา แรงจริง (2546) ซ่ึงได้ท าวิจัย

เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมและการเหน็คุณค่าใน

ตนเองของนักเรียนชาวไทยภเูขาเผ่าม้ง โดยผลการวิจัยพบว่าความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม

และการเหน็คุณค่าในตนเองของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เพ่ิมขึ้ นภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่ม งานวิจัยของรัตนาวลี ทรายมูล (2552) ซ่ึงได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพบว่าความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้นิทานสูงขึ้ นและอยู่ในระดับดีมาก งานวิจัยของ  ลิลดา วิบูลวัชริยกุล (2546) ซ่ึงได้ท าการวิจัย

เกี่ยวกับการเรียนแบบประสบการณ์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถทางการพูด

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษและความตระหนักในภมูิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความ

ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงข้ึนหลังจากเรียนแบบประสบการณ์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

งานวิจัยของศจีแพรว โปธกุิล (2555) ซ่ึงได้ท าวิจัยเกี่ยวกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี

วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ในตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

แบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์ ทั้งน้ีเป็นเพราะเม่ือนักเรียนได้พิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนจากกรณี

ตัวอย่างที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเหน็ถึงผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบที่ตามมา

จากการที่ไม่ปฏบัิติตามหน้าที่ของตน โดยผู้วิจัยได้เลือกเร่ืองราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมา

ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลที่จะเกิดข้ึนและผลย้อนกลับหากไม่ปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยครูที่เป็นกัลยาณมิตรจะเป็นผู้ช้ีแนวทางที่ถูกต้อง ซ่ึงครูจะ
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เอื้ ออ านวยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับข้อมูลย้อนกลับ โดยมุ่งพฤติกรรมที่ผู้เรียนแต่ละคนได้กระท า

โดยรวม เป็นการให้ข้อมูลเชิงแนะน า ไม่ใช่การวิจารณ์หรือตัดสนิถูกผิดจากการกระท า 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ โดย

ภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้าน

บรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นล าดับสุดท้าย เม่ือพิจารณาด้านการจัดการเรียนรู้

โดยภาพรวมพบว่าจ านวนผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจ านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.70 และจ านวนผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เมื่อพิจารณาด้านบรรยากาศการเรียนรู้โดยภาพรวมพบว่าจ านวน

ผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และ

จ านวนผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.72 และเม่ือพิจารณาด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมพบว่าจ านวนผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึงพอใจ

อยู่ในระดับ     พึงพอใจมาก มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และจ านวนผู้เรียนที่มีความรู้สึกพึง

พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของยุพิน ชัยราชา (2541) ซ่ึงได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ ความตระหนักและ

ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ ซ่ึงพบว่าขณะใช้ชุดกิจกรรมน้ีนักเรียนมีความสนใจ ตั้ งใจ 

กระตือรือร้นที่จะเรียน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏบัิติกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม

ที่เป็นรายบุคคล โดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักเรียนกบันักเรียนเป็นไปด้วยดี    ในกจิกรรมทุกกจิกรรม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เหน็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

และการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การน าไปใช ้

1 จากการสังเกตผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนบางคนไม่ช่วยแสดงความ

คิดเห็น จึงท าให้ได้รับข้อมูลไม่หลากหลาย ครูจึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการ (การ

วางแผน การปฏบัิติงาน การประเมินผลงานและสรุปผลงาน) การท างานร่วมกบัผู้อื่น 

2 ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีข้ึน โดยครู

เลือกสถานการณ์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนฝึกคิดพิจารณา ดังน้ัน การเลือกเน้ือหาที่จะน ามาใช้เป็นสื่อการ

สอนควรเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบแก่นักเรียนให้เกดิประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2 ควรมีการศึกษาวิจัยการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ ไปใช้จัดการเรียนรู้

ให้กบัผู้เรียน เพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอื่นๆ เช่น การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ หรือใช้

วิธีคิดเชิงระบบพัฒนาความตระหนักในด้านอื่นๆ เช่น ตระหนักในความส าคัญของสถาบันหลักของ

ชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือตระหนักในความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เป็นต้น 
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