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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ สาระหนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม โดยเทคนิคการใชค้าํถามเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนลาํปางกลัยาณี  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 
5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้สาระหน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคมโดยเทคนิคการใช้คาํถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
จาํนวน 5 แผน และแบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบปรากฏว่าไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ืองแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 1 เร่ือง การรวมตวักนัเป็นสังคม  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 
โครงสร้างทางสังคม  แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 3 เร่ือง การขดัเกลาและการเปล่ียนแปลงทางสังคม   
แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 4 เร่ือง ลกัษณะสังคมไทยและปัญหาสังคมไทย แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 5 
เร่ือง การแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันาสังคมไทย  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 2.95  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย  2.90  แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย  2.90  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย  2.89  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5            
มีค่าเฉล่ีย  2.91 สรุปไดว้่าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนมีคุณภาพมาก  สามารถนาํไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได ้
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ABSTRACT 
 
 The  purposes of this study were to development of  learning  plans on  citizenship,   
 culture and life maintenance in the society strand using questioning technique to promote 
analytical thinking of  Mathayom Suksa 4 Students at Lampang Kanlayanee School. The target 
group were 5 experts. Instrument consisted of 5 Learning Plans on Citizenship, Culture and Life 
Maintenance in the Society Strand Using  Questioning Technique to Promote Analytical Thinking 
of Mathayom  Suksa 4 Students at Lampang Kanlayanee School and Lerning Plan  assessment 
From. The data were analyzed by using means and standard deviation, presented by tables with 
descriptive. 

 The findings were as follows. The first teaching plan focused on the congregation of 
people to form a society; the second plan focused on social structure; the third plan focused 
discipline, training, and social change; the fourth plan focused on the characteristics of Thai 
societal problems; and the last focused on changes and possible improvements of Thai society.  
The results of the teaching plan assessments were characterized by the following mean values: 
2.95, 2.90, 2.90, 2.89 and 2.91, respectively. In conclusion, the results were all satisfactory, and 
all teaching plans can be used for teaching in the classroom with focus on Social Studies, 
Religion, and Culture. 
 


