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 The purposes of this experimental research were to 1) develop the learning 

achievement on production of goods and services of Mathayomsuksa 2 students 

using research - based learning 2) study the research-based abilities of the students 

through research - based learning 3) study opinions of the students toward research -

based learning. The sample used in research was 50 Mathayomsuksa 2/6 students of 

second semester in 2014 at Ratwinit Bangkaeo School, Bangphli District, Samutprakan 

Province, under the Secondary Educational Service Area Office 6.  

The instruments used in study comprised 1) lesson plans 2) an achievement test 

on production of goods and services 3)  a research abilities assessment and 4) a 

questionnaire for opinions of students toward research – based learning. The data were 

analyzed by using mean ( ) , standard deviation (S.D.) , t – test dependent and content 

analysis. 

 The research results revealed that: 

 1. The learning achievement of Mathayomsuksa 2 students on production of goods 

and services after the use of research – based learning was higher than before the use of 

research – based learning with statistical significance at the level of .05. 

 2. The research abilities of  Mathayomsuksa 2 students after the use of research – 

based learning was at the high level. 

 3. The opinions of students toward research – based learning in general was at the 

strongly agree level. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ชวงศตวรรษที่ผานมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโลกท่ีมุงเนนพัฒนาประชากร โดย
การศึกษาจะชวยเสริมสรางใหเปนคนท่ีสมบูรณ ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช (ฉบับท่ี 3) ป พ.ศ.2553 ที่มุงหวังให
นักเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปน เนนใหผูเรียนมีทักษะการคิด มุงพัฒนาผู เรียนทุกคน
ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูสอนและผูจัดการศึกษา
ตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการมุงใหจํา เปลี่ยนเปนผูถายทอดความรู ชวยเหลือ สงเสริม และ
สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อหรือแหลงเรียนรูตางๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผู เรียนเพ่ือ
นําไปสรางสรรคความรูของตน การจัดการเรียนการสอนจะตองพัฒนาความคิดของผู เรียนใหมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนั้น รูปแบบการสอนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนจากการ
มุงใหจํา ไปสูการที่ผูเรียนไดคิดและแสวงหาความรูมากขึ้น(กระทรวงศึกษาธิการ ,พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช (ฉบับที่ 3) ป พ.ศ.2553 (2553 : 8) มีความมุงม่ันใหจัดการศึกษา
พัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ การพัฒนาคนไทยใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดนั้น กระบวนการสําคัญ
กระบวนการหนึ่งคือกระบวนการวิจัย โดยมุง ใหผู เรียนใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู และใชเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูตลอดชีวิต ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช (ฉบับที่ 3) ป พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ไวในหมวด 4 วาดวยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู   

ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ
ประเภทตา งๆ ดังมา ตรา 30 กลาวว า ใหสถาน ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู เรียนในแตละ
ระดับการศึกษา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สามารถนํากระบวนการวิจัยมาบูรณาการใหสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผู เรียนมีทักษะการสังเกต คิดคน หาคําตอบ และตัดสินใจใน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2545 : 9)  ซ่ึงการพัฒนาตนเองนั้นจะเกิดข้ึนไดตอง 
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อาศัยการสรางใหนักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู และการเรียนรู (Learning) มีขอบเขตครอบคลุม
ความหมาย 2 ประการ ประการแรกเปนการเรียนรูในความหมายของกระบวนการเรียนรู ( Learning 

Process) ซ่ึงหมายถึงวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูและประการท่ีสอง การเรียนรูใน
ความหมายของ ผลการเรียนรู (Learning outcome) ซ่ึงไดแกความรูความเขาใจในสาระตางๆ
ความสามารถในการกระทําและการใชทักษะกระบวนการตางๆรวมทั้งความรูสึกหรือเจตคติอันเปนผล
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูหรือการใชวิธีการเรียนรู กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการเรียนรู มีลักษณะเปน
ทั้งผลอันเปนเปาหมาย และวิธีการนําไปสูเปาหมาย ซ่ึงลักษณะท้ังสองนับเปนองคประกอบท่ีสัมพันธ
กันและสงผลกระทบตอกัน หากบุคคลมีวิธีการแสวงหาความรูที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตน 
บุคคลนั้นยอมมีโอกาสที่จะเกิดความรูความเขาใจในสาระหรือกระบวนการตางๆไดอยางกระจาง ถอง
แทและลึกซ้ึง เกิดความรูสึกหรือเจตคติและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค 

กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีบุคคลใชเพ่ือใหตนเองเกิดการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู มีความสัมพัน ธกับกร ะบวนกา รสอน( teaching or instruction process)  กลา วคือ 
กระบวนการสอนเปนทางเลือกวิธีหนึ่งในการชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู ซ่ึงมักขึ้นอยู กับความคิด 
ความเชื่อ เก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย หากผูสอนเชื่อวามนุษยสามารถเรียนรูไดจากการฟง
และการอาน ผูสอนก็จะพูดบอกอธิบายเนื้อหาสาระใหฟงหรือใหอานจากเอกสารตําราตางๆ แตถา
เชื่อวาบุคคลสามารถเรียนรูไดดีจากการคิด ผูสอนก็จะใหโอกาสผูเรียนไดคิดเก่ียวกับเนื้อหาสาระนั้น
มนุษยมีการเรียนรูตลอดเวลา ทั้งจากการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูจากการสอนของผู อ่ืน 
บุคคลจะใชกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ซ่ึงวิธีการเรียนรู กับเนื้อหาสาระการ
เรียนรูนั้นจะมีความสําคัญและมีผลตอกันและกัน การเรียนรูเนื้อหาสาระใดดวยวิธีการที่เหมาะสมกับ
สาระนั้น ยอมสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีจะสงผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนสวนหนึ่งจะเปนผลท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 1-3) ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา  ในยุคปจจุบันองคความรู
ตางๆเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองมีกระบวนการเรียนรูที่ ดี  ดังนั้นผู เรียนนอกจาก
จะตองเรียนรูในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแลว สิ่งหนึ่งที่ครูผูสอนจะตองสรางใหเกิดขึ้นในตัวผู เรี ยนนั่น
คือวิธีการแสวงหาความรู การสอนจึงตองมุงไปสูการทําใหผู เรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู  
ประกอบกับโรงเรียนราชวินิตบางแกวเปนโรงเรียนนํารองโรงเรียน มาตรฐานสากล (World Class 

Standard School) ควรจัดการเรียนการสอนมุงใหผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพ เปนพลเมืองโลก เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการดวยระบบคุณภาพจัดการเรียนการสอนและการจัดการดวยระบบคุณภาพ เพ่ือให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปนมาตรฐานสากล เปนการตอยอดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่มาตรฐานชาติ (กรมวิชาการ แนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา , 
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2542 : 122) โดยภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงคพ้ืนฐานคือ การจัดการศึกษาใหคนในชาติ  เปนคน 
เกง คนดี และมีความสุข ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21  
ทุกประเทศไดมีการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเปาหมายใหผู เรียนได  Learn to know, 

Learn to be ,Learn to do เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn  

to live together เพ่ือสร า งคุณลักษณะท่ี พึงประสงค ในฐานะพลโลก  และจุ ดเน นของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ทักษะกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดย
ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละ
ระดับ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นตํ่าของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไว
ในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน 
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ โรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือการพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนพลโลก
โดยมุงหวังที่จะใหโรงเรียนไดพัฒนาตอยอดคุณลักษณะของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาผูเรียนมุงใหมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและ
ความรู พ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต การพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูศตวรรษท่ี 21 โดยมุง
สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ อันจ ะ
สงผลตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2553 : 2-3)  

ซ่ึงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนมุงใหผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เทียบเคียง
มาตรฐานสากลไดนั้นสามารถทําไดดวยการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ( Research Based  

Learning : RBL) เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการ
สืบสอบในศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ในการดําเนินการแสวงหาความรูใหมหรือคําตอบท่ี
เชื่อถือได จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการแสวงหาความรูและทักษะพ้ืนฐาน
ในการเรียนรูตลอดชีวิต มีแนวทางการจัดการเรียนรู  4 แนวทาง คือ 1) ครูใชผลการวิจัยการเรียนการ
สอน 2) ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 3) ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน และ 

4) ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี , 2548 : 1,3-16) ซ่ึงการจัดการ
เรียนการสอนดังกลาวมีฐานคิดและความเชื่อมาจากกลุมทฤษฎีโครงสรางนิยม (Constructivism) ที่มี 
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ความเชื่อในกระบวนการสรางความรูในตนเอง การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  
บุคคลเปนผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจที่ มีอยู เดิม
ปะติดปะตอเปนโครงสรางทางสติปญญา หัวใจของการสอนก็คือการสงเสริมกระบวนการสรางความรู
ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรูที่ยั่งยืน นักเรียนไดรับความรูประสบการณตรงในเรื่องท่ีศึกษาโดยยึด
ระเบียบแบบแผนของกรอบการวิจัยเปนกรอบการเรียนรู ซ่ึงเช่ือวากระบวนการเรียนรูและองคความรู
ที่นักเรียนไดจะมีคุณคาและถาวรมากกวาเปนเพียงการรับรู (Passive Learning) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหากเปลี่ยนบทบาทนักเรียนมาเปนการเรียนรุก ( Active  

learning) โดยอาศัยการวิจัยเปนสื่อสรางความรูในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจใครรูจริงๆ  (วิมลรัตน สุนทร
โรจน, 2549 : 13) จะสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูและแกปญหาไดดวย
ตนเอง ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมสา ระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหัวใจหลักในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน โดยสามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ในครอบครัว ชุมชน  ประเทศและในโลก และจากสภาพสังคมใน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเนื้อหาที่เรียนตองมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา  ซ่ึง
นักเรียนมีความจําเปนที่ตองรับความรูและแสวงหาความรูใหมตลอดเวลา และการเขาถึงแหลงขอมูล
นั้น นักเรียนจะตองมีความรู ความสามารถในการแสวงหา เลือกสรรแหลงความรู เขาถึงแหลงความรู
ไดอยางถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงตรงกับแนวความคิดของคณะกรรมการระหวางชาติ
วาดวยการศึกษาแหงสหประชาชาติที่เนนการเรียนรูตลอดชีวิตเปนกุญแจสําคัญของศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเนนย้ํา หลักการ 4 ประการ คือ 1) การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน 2) 
การเรียนเพ่ือใหรู 3) การเรียนรูเพ่ือใหทําเปน และ 4) การเรียนเพ่ือชีวิต และแนวทางการสอนสังคม
ศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน  ไดมุงเนนการสอนที่ไมไดเนนเนื้อหา เนนการสงเสริมใหนักเรียนคนพบ
กฎเกณฑในสังคมไดดวยตนเองสงเสริมใหนักเรียนรูจักวิธีการคนพบความรูใหมๆ เพ่ือความกาวหนา
ทางความรูและวิทยาการตางๆจากเหตุผลดังกลาวขางตน ครูผูสอนจึงตองเปล่ียนบทบาทจากผูสั่งสอน
มาเปนผูชี้แนะและจัดสถานการณใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานดานการคนควาหาความรูดวยตนเอง 
และไดมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มาจา ก
หลายแขนงในลักษณะของสหวิทยาการ โดยประกอบดวยสาระการเรียนรูที่เก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม  หนาที่พลเมืองและการดํารงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ทั้งนี้
เปาหมายของการจัดการเรียนรูคือสงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจาร ณญาณ 
ไดรับพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณในอนาคตและสามารถนํามา
ประยุกตใชประโยชน สําหรับการดําเนินชีวิต และวางแผนการดําเนินงาน ไดอยางเหมาะสม 
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สาระเศรษฐศาสตร เปนสาระที่ 3 จากจํานวน 5 สาระ ที่เปนองคความรูของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระที่มุงใหมีความเขาใจวามนุษยมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยู ทั้งนี้ เพราะมนุษยมี
ความตองการและความจําเปนที่ไมจํากัด ในขณะท่ีการดํารงชีวิตอยูในสังคมทามกลางทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงตองใหผู เรียนไดแสวงหา
ความรูและประสบการณที่เก่ียวของกับการผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีที่ มีตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจ มีความสามารถที่จะฉลาดเลือก ประเมิน คิดพิจารณาผลที่เกิดจากทางเลือกและ
ตัดสินใจอยางมีวิจารณญาน (กรมวิชาการ 2545 ข :10-17) 

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงอยูในเกณฑดี ดังจะเห็นไดจากการทดสอบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาประจําป
การศึกษา 2554 และ 2555 พบวามีนักเรียนที่เขาสอบวัดความรูระดับพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนตํ่าสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
51.44 และ 57.63 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ , 2556) และจากการสรุป
คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาร ะ
เศรษฐศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน
นักเรียนทั้งหมด 637 คน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระหวางร อยละ 50-60 มี
จํานวน 30 คน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู รอยละ 70 – 100 จํานวน 607 คน ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 70 แตผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให มีความสามารถดานกระบวนการ วิจัย เพ่ือพัฒนา
นักเรียนใหเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ทําให
นักเรียนใหมีนิสัยรักการเรียนรูและสามารถสรางองคความรูที่เกิดข้ึนไดดวยตนเอง โดยผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษาในเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และความสามารถ
ดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
โดยเลือกประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง “การผลิตสินคาและบริการ” เปนประเด็นท่ีศึกษาเนื่องจากมีความ
ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจประโยชนของการบริโภคและองค
ความรูที่เกิดจากการปฏิสัมพันธท้ังดานวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในมิติของประวัติศาสตร ของ
การบริโภคทั้งของตนเองและครอบครัว สงเสริมใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดอยางเปนรูปธรรมและ 
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สามารถคนพบองคความรูอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือจากตํารา และมุงหวังใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช
กับการเรียนสาขาอ่ืนๆตลอดทั้งประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะเปนการวางรากฐานวิธีคิดแบบ
นักวิจัยตอไป โดยใชแนวทาง ดังนี้ คือ ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการจัดการ
เรียนรูโดยครูใชกระบวนการวิจัยอาจจะเปนบางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนการ
สอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระการเรียนการสอนและวัยของผู เรียน และผู เรียนใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ที่เนนใหผู เรียนได
ทําวิจัย ต้ังแตออกแบบวิจัย ทดลองและสรุปผล โดยครูจะเปนผูกระตุนใหผู เรียนเกิดความสนใจใน
ปญหาการวิจัยตอไปจึงใหผูเรียนลงมือทําวิจัยดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 16)  

ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน  ฝก
ทักษะกระบวนการ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม และเกิดการสรางสรรคองคความรูดวยตนเอง สามารถ
เปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงจะกลาวถึงในกรอบแนวคิดการวิจัยตอไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนรู จักการแสวงหา

ความรูและสงเสริม การคิดอยางเปนระบบ ในการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ  และความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานซ่ึงเปน วิธีการที่ มีเหตุผล  
พิสูจนได สอดคลองกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร (ทิศนา แขมมณี, 2547 : 143) การฝกใหผู เรียน
พัฒนาความสามารถในการคิด โดยมีครูแนะนํา จนผูเรียนสามารถแกปญหาดวยการจัดประสบการณ
ดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนวิธีการที่มีเหตุผล พิสูจนไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร ที่ฝกให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิด โดยมีครูใหคําแนะนํา จนผู เรียนสามารถแกไขปญหาไดดวย
ตนเอง เปนกระบวนการที่เชื่อถือไดเพราะเด็กคิดอยางมีเหตุผล กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542:17) ไดกลาวถึงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นท่ี 1 
ขั้นสํารวจและวิเคราะหปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นกําหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการแกปญหา ขั้นท่ี 3 ขั้น
พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผลการ
ดําเนินงานวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา แขมณี (2544:16) ไดกลาวถึงขั้นกระบวนการวิจัยสรุปเปน 6  
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ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุปญหา 2) การต้ังสมมติฐาน 3) การพิสูจน ทดสอบ สมมติฐาน  4) การ
กําหนดวัตถุประสงคและคําถามการวิจัย 5) การวิเคราะหขอมูล และ 6) การสรุปผล 

จากแนวคิดนักการศึกษาดังกลาวขางตนในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดขั้นตอนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐานของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 :17) และทิศนา แขมณี (2544 :16) มา
ปรับเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขั้นท่ี 1  ขั้นต้ังคําถามทา
ทาย ขั้นที่ 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอน
แนวความคิด และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแกนักเรียน ซ่ึงผลการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเปนการเสริมสราง
ใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรู องคความรูที่นักเรียนคนพบ มีความหลากหลายมากกวาในตํารา
เรียนและหากฝกใหนักเรียนมีความสามารถดานกระบวนการวิจัยที่สมํ่าเสมอ ทักษะนี้ ก็จะติดตัว
นักเรียนตลอดไปและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดัง
แผนภูมิที่ 1 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

มีขั้นตอน  ดังนี้ 
1)  ขั้นต้ังคําถามทาทาย 

-  นักเรียนสามารถอธิบายความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา  บอกวัตถุประสงคของ
การวิจัยและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา 
2)  ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ 

-  นักเรียนรวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องท่ี
ทําการศึกษา 
3)  ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 

-  นักเรียนแตละกลุมสามารถสราง
เครื่องมือเครื่องที่ใชในการเก็บขอมูล 
4)  ขั้นสะทอนแนวความคิด 

-  นักเรียนลงมือศึกษาคนควาเก็บรวบรวม
ขอมูล  วิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางและแปล
ความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 
5)  ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

-  นักเรียนสรุปประเด็นผลการศึกษาโดยให
เหตุผลประกอบ  

-  นักเรียนเขียนขอเสนอแนะเพ่ือการทํา
วิจัยครั้งตอไป 

-  นักเรียนจัดบอรดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอ
ในหองเรียน 
 
 

 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
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คําถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
2. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หลังเรียนอยูในระดับใด 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

วิจัยเปนฐาน อยูในระดับใด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

2. เพ่ือศึกษาความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

2. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานอยูในระดับสูง 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 14 หองเรียน 
มีนักเรียนจํานวน 551 คน 
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1.2 กลุมตัวอยาง   
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6 จํานวน 50 คน โรงเรียนราชวินิตบางแกว ซ่ึงกําลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Sampling) ดวยวิธีการจับ
ฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา   
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
2.2.2 ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา  

ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยท่ี 2 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
 4. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โดยใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที จํานวน 12 คาบเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ   
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยไดใหนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ใหนักเรียนไดพัฒนาการคิด ซ่ึงเปนการสอนและการทําวิจัยไปพรอมกันอยางผสมผสานกลมกลืน  โดย
เนนใหผูเรียนไดเนื้อหาความรูและกระบวนการวิจัย รูจักกระบวนการทํางาน และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ไปตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ ทิศนา  แขมณี โดยในการ
วิจัย ครั้งนี้ผูวิ จัยไดเลื อกรู ปแบบกา รจัด กิจกรรมการ เรียนกา รสอน ในแนวทา งท่ีผู เรียน ใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นต้ังคําถามทา
ทาย 2) ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 3) ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นสะทอนแนวความคิด และ 5) ขั้น
สรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ หมายถึง  คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดความจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคาและสรางสรรค เรื่อง การผลิตสินคา
และบริการ โดยประเมินจากผลการทําแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

3. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย หมายถึง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนกา รสอน
ตามขั้นตอนในกระบวนการวิจัย ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และสามารถวัดได
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จากแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบวัดเชิงสถานการณที่ผู วิจัย
สรางขึ้นประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 2) ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการ
หาคําตอบ 3) ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด และ5) ขั้นท่ี 5 ขั้น
สรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ  

4. นักเรียน หมายถึง ผูที่ กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี  2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแกว ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานสูงขึ้น 

 2. นักเรียนมีความสามารถดานกระบวนการวิจัย มีสวนรวมในกระบวนการทํางานของกลุม 
และฝกการสรางองคความรูดวยตนเอง 
 3. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในสาระอ่ืนๆตอไป 
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บทท่ี  2 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 ความสําคัญของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.2 คุณภาพของผูเรียน 

1.3 สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.4 มาตฐานการเรียนรู สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว 

2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว 
2.2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.1 ความหมายการจัดการเรียนรูดวยโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.2 แนวคิดที่มาของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.3 รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.4 บทบาทของครูและผูเรียนในแตละแนวทางในการใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการสอน 
3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
3.6 บทบาทการวิจัยกับการศึกษา 
3.7 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
3.8 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

4. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

4.1 ความหมายของการวิจัย 

4.2 การประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 ความสําคัญของสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติและคานิยม
เก่ียวกับประชาธิปไตยความเปนมนุษย ใหผูเรียนรูจักตนเอง พ่ึงตนเอง ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความ
กตัญู รักเกียรติภูมิแหงตนเอง มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณคาของ
การทํางาน รูจักคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผู อ่ืน เสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณคา อนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ดานการจัดการและการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนในแตละกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการทํางานเปนกลุม  สามารถนําความรู ทักษะ คานิยมและ
เจตคติที่ไดรับการอบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ ผู เรียนได 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5) 

1.2 คุณภาพของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระพ้ืนฐานที่ผูเรียนตองเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยศาสตรตางๆหลายแขนง  มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ 
มุงเนนใหผูเรียนมีความรู มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  รวมท้ังได
แสดงบทบาทและความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอมกลุมสาระการเรียนรู
สั งค มศึก ษา  ศา ส นา แ ละวั ฒนธ ร รม มีจุ ด เน น ใน กา ร สร า ง คุณ ภาพ ของ ผู เ รี ยน  ดั ง นี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 7) 

 1. ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําหลักธรรมคํา
สอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู เสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม 

2. ยึ ด ม่ัน ศรั ทธา และธํ า ร งรั กษา ไว ซ่ึ งกา รปกครองระบอบประชาธิป ไตย  อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียประเพณี
และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ  เพ่ือสันติสุขของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมี
ดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทย ทั้งใน
อดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและ
นําไปสรางองคความรูใหมได 
 5. มีปฏิสัมพันธท่ีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม เปนผูสรางวัฒนธรรม มี
จิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือกรพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เนื่องจากผูวิจัยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนั กเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงขอ
กลาวถึงคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําหนดไวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5) 

คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1. มีความรูเก่ียวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
ในภูมิภาคตางๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

2. มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยาย
ประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลกไดแกเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร 

3. รูและเขาใจแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชน ใน
การดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

1.3 สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหสามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระตางๆไว ดังนี้ 

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ ดีงาม พัฒนาตนเองอยู เสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 
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ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข สิทธิ  หนา ท่ี เสรีภาพการ
ดําเนินชีวิตอยาง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน   

4. ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ี
เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความ
เปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก   

5. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4 มาตรฐานการเรียนรู สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ไดกําหนดไว ดังนี้ 
มาตรฐาน ส 3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2 : เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

จากมาตรฐานการเรียนรูที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
ที่ใหความสําคัญในเรื่อง การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  และการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูผูสอนในการถายทอดและ
เสนอแนะแนวทางใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
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2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว 

2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 วิสัยทัศน 
หลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางแกว  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู

ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล มีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ มีความรู คุณธรรม  
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
และพัฒนาผู เรียนความสามารถพิเศษใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับสภาพปญหาตามความตองการขอทองถ่ินเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและอยูสังคมไดอยาง
มีความสุข 

พันธกิจ 

 1. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค เห็น
คุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันมีความรูและความสามารถในการ สื่อสาร 
การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยี และทักษะชีวิต 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกกําลังกายจัดกิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักชาติ มีจิตสํานึกความเปนไทยและพลเมืองโลก 
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
 4. จัดกิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
จัดกิจกรรมอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขจัด
กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการที่มุงสูสากลจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง                                                                                

 หลักการ 
 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เปนเปาหมาย สําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเปนไทยควบคูกับความ เปนสากล เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมี
โอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 
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 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ
เรียนรู 
 4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 5. เปนหลักสูตร การศึกษาสําหรับการ ศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 จุดหมาย 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรูและความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต  และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 6. มีการอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะในการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข 

 7. มีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการที่มุงสูสากล 

 8. มีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง      
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา  
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซ่ือสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง   
6. มุงม่ันในการทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ 
 1.2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเข าใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะ
ปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคส มัย กาลเวลา ตาม
เหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผู อ่ืน มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความ
แตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม 
ที่มีความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหสามา รถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรร ม และคานิยมที่
เหมาะสม  โดยไดกําหนดสาระตางๆไว ดังนี้ 
  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ ดีงาม พัฒนาตนเองอยู เสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

  หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ  หนาที่ เสรีภาพการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน   
  ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร  
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธ และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต 
ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก   
  ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู
รวมกันอยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขาใจ  ตระหนั กและปฏิ บัติตนเปน ศาสนิกชนที่ ดี และธํา รงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 สาระท่ี ๒ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน ส ๒.๑ เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ ดีงาม และ
ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข                     
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 มาตรฐาน ส ๒.๒ เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารง
รักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขา ใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

 มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

  สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผล 
กระทบท่ีเกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

         สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร                                                     

มาตรฐาน ส ๕.๑ เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผล
ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและ เครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห  
สรุปและใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                           

 มาตรฐาน ส ๕.๒ เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปการศึกษา 2552(ปรับปรุง 2554) 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปการศึกษา 2552 (ปรับปรุง 2554) 
              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปท่ี 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก. ช.ม. กลุม 
ชม./
สป 

1 ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 21103  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 60 13 39 

ส 21102 ประวัติศาสตรไทย 1  ส 21104  ประวัติศาสตรไทย 2  0.5 20 13 13 
ส 21201 เศรษฐกิจพอเพียงเคียง
คูวิถีไทย 

ส 21201 เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู
วิถีไทย 

1.0 40 4 8 

2 ส 22101 สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 22103 สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 60 14 42 

ส 22102 ประวัติศาสตรไทย 3  ส 22104  ประวัติศาสตรไทย 4 0.5 20 14 14 

ส 22201 ภูมิสารสนเทศ ส 22201  ภูมิสารสนเทศ 1.0 40 4 8 

3 ส 23101 สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 23103  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 60 14 42 

ส 23102 ประวัติศาสตรไทย 5 ส 23104  ประวัติศาสตรไทย 6 0.5 20 14 14 

ส 23201 กฎหมายกับชีวิต ส 23201 กฎหมายกับชีวิต 1.0 40 4 8 

4 ส 31101 สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 31103  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.0 40 15 30 

ส 31102  ประวัติศาสตร 1 ส 31104  ประวัติศาสตร 2 0.5 20 15 15 

ส 31201  ศาสนาและวัฒนธรรม ส 31202  ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 20 15 15 

5 ส 32101  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 32103  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.0 40 14 28 

ส 32102  ประวัติศาสตร 3 ส 32104  ประวัติศาสตร 4 0.5 20 14 14 

ส 32201 อารยธรรมตะวันออก ส 32202  อารยธรรมตะวันตก 0.5 20 14 14 

6 ส 33101  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 33103  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.0 40 14 28 

ส 30241 โลกศึกษา 1 ส 30242 โลกศึกษา 2 0.5 20 * * 

ส 33201 กฎหมายกับประชาชน 
1 

ส 33202  รัฐธรรม นูญและกา ร
ปกครองไทย 

0.5 20 14 14 

รวม 346 
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หมายเหตุ   

 รายวิชา ส 30241 โลกศึกษา 1และ รายวิชา ส 30242 โลกศึกษา 2 เปดสอนในภาคเรียน
ที่ 1/2555 

 รายวิชา ส 33201 กฎหมายกับประชาชน 1 และรายวิชา ส 33202 รัฐธรรมนูญและการ
ปกครองของไทยเปดสอนในปการศึกษา 2554    

 จากโครงสรางวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะห
เนื้อหาสาระ รายวิชา  ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภ คการใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ โดยทําการวิจัยใน รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนวยที่ 2 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.1 ความหมายการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
เนื่องจากมีผูเรียกชื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานไวหลากหลาย ผูวิจัยไดรวบรวม

ความหมายของคําใกลเคียงกันได ดังนี้ 
 เสาวนีย กานตเดชารักษ (2539 : 27-29) ไดใหความหมายของการสอนแบบเนนการวิจัยไว
วาเปนการนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอน และผสมผสานวิธีสอนแบบตางๆเพ่ือ
ชวยใหผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเอง จากตําราเอกสารส่ือตางๆ คําบอกเลาของอาจารย 
รวมทั้งจากผลการวิจัยตางๆ ตลอดจนการทํารายงานหรือทําวิจัยได 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 4) ไดใหความหมายเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู
ที่ มีกา ร วิจั ยเป นฐา นไวว า  เปน การ วิ จัย เพ่ือ พัฒนาการ เรียนรู  (Research for Learning 

Development) ซ่ึงเปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง ของการ
เรียนรู 

อมรวิชช นาครทรรพ (2547 : 38) ไดใหความหมายเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐานไววา การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐานเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เรียน
เรี ยน รูจ ากกา รศึ กษาค นควา และค นพบข อเท็จ จริ ง  ใน เรื่ องที่ ศึ กษาด วยตน เองโดยอา ศัย
กระบวนการวิจัยอยางเปนระบบเปนเครื่องมือสําคัญ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547 : 37) ไดใหความหมายเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานไววา เปนการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทักษะ และอ่ืนๆ
โดยใชรูปแบบบการสอนชนิดที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือสิ่งตางๆท่ีตองการสอนนั้นโดย
อาศัยพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย   
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 ทิศนา แขมณี (2548 : 28) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการวิจัยหรือ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูไววาเปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูใหม หรือคําตอบท่ีเชื่อถือไดโดยในกระบวนการสืบสอบใน
ศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ในการดําเนินการสืบคน พิสูจนทดสอบ เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล 
 จากความหมายขางตน การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  (Research-based Learning) 
ซ่ึงหมายถึง การนํากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย มาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู โดยนําเอา
กร ะบวนการ วิ จัย มา เปน เครื่ อง มือ ในการแสวงหา ความรู เพ่ือให นัก เรี ยนไดพัฒนา ทักษะ
กระบวนการวิจัยและการศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายอันนําไปสู
การสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 

3.2 แนวคิดท่ีมาของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

3.2.1 กลุมทฤษฎีการเรียนรู คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)   
         แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน มีพ้ืนฐานมาจากกลุมทฤษฎีการ
เรียนรู คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) ที่เนนวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
ของบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรู (Construct) การเรียนรู เปนสิ่งท่ีบุคคลสรางขึ้นดวยตนเองเกิด
จากการสัมพันธของสิ่งที่พบเห็น รวมกับความรูความเขาใจที่ มีอยู เดิม บุคคลจะเรียนรูไดโดยการมี
ปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน ประสบการณและส่ิงแวดลอมตางๆผานกระบวนการ โครงสราง
ทางสติปญญา และบูรณาการระหวางความรูเดิมท่ีมีอยูกอนกับประสบการณที่ไดรับใหมทําใหเกิดการ
คิดดวยตนเอง อมรวิชช นาครทรรพ (2547 : 38)   

ความคิดเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง การจัดลําดับความคิดจะเริ่มจาก
ระดับตํ่าสุดคือ ความคิดที่ไดจากการจําหรือคิดระลึกได ตอมาเปน ความคิดพ้ืนฐานท่ีเปนความเขาใจ 

แลวขึ้นไปสูระดับ ความคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค  ซ่ึงลํา ดับของความคิดดังกลาวนี้จะ
พัฒนาไปสูระดับความคิดระดับสูงคือ การคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงจะเกิดไดก็ตอเม่ือบุคคลที่มีการฝกฝน
วิธีการคิดอยางเปนระบบ กลาวคือรูจักการวบรวมขอเท็จจริง ประสบการณรวมท้ังมีแรงจูงใจท่ีจะทํา
ใหเกิดความคิดในการแกปญหาและการตัดสินใจ ทั้งนี้ผูที่คิดอยางมีเหตุผลไดตองสามารถแยกความ
คิดเห็นและขอเท็จจริงออกจากกันได และสามารถพิจารณาขอเท็จจริงโดยใชวิธีการคิดแบบท้ังแบบ
อุปมาน (คิดจากกฎเกณฑทัว่ไปสูขอเท็จจริงยอย)และแบบอนุมาน (คิดจากขอเท็จจริงยอยไปสูขอสรุป
หรือกฎเกณฑ) ซ่ึงวิธีการคิดอยางเปนเหตุผลนี้ประกอบไปดวยกระบวนการที่บุคคลไดประสบกับ
ปญหาจากนั้นนํามาวิเคราะห สังเคราะห ตรวจสอบ พิสูจน ทดลอง อธิบายเหตุผลและสรุปจากนั้นจึง
เริ่มตนไปสูปญหาตอไปซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนแนวคิดพ้ืนฐานของข้ันตอนการวิจัย ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547 
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: 21-23) เพ่ือใหเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐานอยางชัดเจนมากข้ึน  
สามารถแสดงไดเปนแผนภูมิขั้นตอนลําดับของความคิด ไดดังภาพประกอบ 

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนลําดับความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิ ซึม (Constructivism) มีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สําคัญคือทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเพียเจต (Piaget) โดยเพียเจตเชื่อ
วาการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมาต้ังแตแรกเกิดจะมีผลทําใหระดับสติปญญา
ของบุคคลนั้นพัฒนาอยูตลอดเวลา เพียเจตมีแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลว า
เก่ียวของกับกระบวนการพ้ืนฐาน 2 ประการคือ  
 1. การจัดระบบโครงสรางความรู  (Organization) เปนกระบวนการท่ีบุคคลใชรวบรวม
จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณและความคิดของตนเองอยางอัตโนมัติ 

 2. การปรับขยายโครงสรางความรู  (Adaptation) เปนกระบวนการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย เพียเจตเช่ือวาการปรับตัวของบุคคลประกอบดวยกระบวนการที่
สําคัญ 2 กระบวนการคือ กระบวนการแรก การดูดซับ (assimilation)  เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและตีความขอมูลที่ไดรับรูใหมสอดคลองกับโครงสรางความรู เดิม
ของตนเอง กระบวนการที่สอง การปรับใหเหมาะ(accommodation) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางความรูเดิม (สุรางค โควตระกูล , 2536 : 28) 
 ในดานการเรียนรูของบุคคลเพียเจต (สุมาลี กาญจนชาตรี , 2543 : 27) มีความเชื่อวาการที่
บุคคลมีพัฒนาการทางสติปญญาชาเร็วแตกตางกันนั้น  ขึ้นอยูกับองคประกอบ  4  อยาง  คือ 

 1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจต เช่ือวาการมีพัฒนาการทางรางกาย อวัยวะรับสัมผัสและ
ระบบประสาทท่ีมีความพรอม มีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล 

ความคิดมีเหตุผล ความคิดมีเหตุผล 

การคิดระลึกได 

การคิดพ้ืนฐาน 

การคิดวิเคราะห 

การคิด
สรางสรรค 
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 2. ประสบการณ (Experience) เพียเจต เช่ือวาการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่ งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหเกิดการสั่งสมของประสบการณในบุคคลนั้นๆเพียเจต ไดแบงประสบการณ
ของบุคคลออกเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณที่ เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ  (Physical Environment) และประสบการณที่ เ ก่ียวขอ งกับการ คิดหาเห ตุผลทา ง
คณิตศาสตร (Logical-Mathematical) 
 3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) เปนประสบการณที่บุคคลไดรับ
และเรียนรูเม่ือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งท่ีเปนสิ่งแวดลอมดานบุคคล ประเพณีและ
วัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจตเชื่อวาประสบการณทางสังคม ที่บุคคลแตละคนไดรับจะสงผลตอพัฒนาการ
ทางสติปญญาของบุคคลนั้น 

 4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เปนกลไกในการปรับโครงสรางความรูของ
บุคคลใหอยูในภาวะสมดุล เม่ือบุคคลเกิดความขัดแยงทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความขัดแยง
ดังกลาวโดยหาเหตุผลใหกับความคิดที่ขัดแยงกันหรือหาขอมูลคาเพ่ิมเติม ฯลฯ  กระบวนการพัฒนา
สมดุลจึงเปนกระบวนการกํากับตนเอง (self-regulation) ที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและทําใหเกิดภาวะ
สมดุลระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลที่รับรูใหม 
 จากแนวคิดของเพียเจตดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  บุคคลแตละคนมีความสามารถในการ
เรียนรูแตกตางกัน  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนกา รสอนจึงตองพิจารณาใหสอดคลองกับ
ความสามารถของแตละบุคคล 

ใจทิพย ณ สงขลา (2542 : 124)  ไดกลาววา คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)  เปนการ
เรียนการสอนอีกลักษณะหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการเรียนการสอนมุงเนนกระบวนการ
เรียนรูที่ตอเติมจากความรูและประสบการณที่มีมากอนของผูเรียนซ่ึงแตกตางกันและเนนบทบาทของ
แรงจูงใจภายในตัวผูเรียน ผูเรียนมีทักษะในการตรวจสอบและควบคุมการเรียนการสอนของตนเอง  
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจะอยูที่รายบุคคลซ่ึงไมสามารถใชเกณฑวัดในเชิงปริมาณ 

 ทิศนา แขมมณี (2546 : 42) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เชื่อการ
เรียนรูเปนประสบการณเฉพาะตนในการสรางความหมายของส่ิงที่เรียนรูดวยตนเอง 
 จากแนวคิดและทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) ที่นักการศึกษากลาวถึงสรุปไดวา
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซ่ึมเก่ียวกับความรูและการเรียนรูโดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา เปนการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผู เรียนสรางความรูดวยตนเองดวยวิธีการตางๆแล วนํา
ความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหมๆ 

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐาน  
มีพ้ืนฐานมาจากกลุมทฤษฏีการเรียนรูคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) โดยมีการบูรณาการความรู
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เดิมกับประสบการณที่ไดรับ โดยมีการคิดแนวพ้ืนฐานที่สําคัญของจากการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
คนควาแสวงหาขอมูลอยางเปนระบบ 

   3.2.2 แนวคิดกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information 

Processing Theory) 
กระบวนการทา งสมองในการประมวลผลข อ มูล  จั ดเป นกลุ ม พุทธิ นิ ยม  

(Cognitivism) ซ่ึงทําใหความสนใจตอกระบวนการคิดของผูเรียน เปนทฤษฎีที่ เกิดขึ้นลาสุดประมาณ
ชวงกลางของปค.ศ.1950  ทฤษฎีนี้เปนพลังสําคัญทางดานจิตวิทยาการเรียนรู ซ่ึงมีคุณคายิ่งสําหรับ
ครูในการชวยผูเรียนในเรื่องของการเรียน คลอสเมีย (Klausmeier 1985  อางถึงใน ทิศนา แขมมณี,  
2544 : 27) ไดอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดยเปรียบเทียบการทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางาน
ของสมองซ่ึงมีการทํางานเปนขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การรับขอมูล ทางอุปกรณหรือเครื่องรับขอมูล 2)  
การเขารหัส โดยอาศัยชุดคําสั่งหรือ ซอฟตแวร 3) การรับสงขอมูล โดยผานทางอุปกรณ ซ่ึงอธิบายให
เขาใจวาคน  รับขอมูลหรือรับความรูใหมไดอยางไร เม่ือรับรูแลวจะเก็บสะสมไวในลักษณะใดและ
สามารถดึงออกมาใชไดอยางไร (พรรณี ช. เจนจิต , 2545 : 216) ในการเรียนรูสิ่งใดก็ตามผูเรียน
สามารถควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนรูและขั้นตอนของการเรียนรูได  การเรียนรู เปนการ
เปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพซ่ึงหมายความวา นอกจากผูเรียนจะ
เพ่ิมจํานวนของส่ิงที่เรียนรู ผูเรียนสามารถเรียบเรียงและรวบรวมใหเปนระเบียบเพ่ือจะเรียกใชในเวลา
ที่ตองการได (อัญชลี ไสยวรรณ, 2548  :  59)และในกระบวนการประมวลขอมูล ทิศนา  แขมมณี  
และคณะ (2544 : 27-28) กลาววากระบวนการนี้จะเริ่มเม่ือมนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัส
ทั้งหา  โดยส่ิงเราที่เขามาจะไดรับการบันทึกไวในความทรงจําระยะสั้น  ซ่ึงการบันทึกนี้จะขึ้นอยู กับ
องคประกอบ 2 ประการ คือ การรูจัก (Recognition) และความสนใจ (Attention)  ของบุคคลที่รับ
สิ่งเรา บุคคลเลือกรับสิ่งเราที่ตนรูจักหรือมีความสนใจ  สิ่งเรานั้นจะไดรับการบันทึกลงในความทรงจํา
ระยะสั้น  (Short Term Memory = STM) ซ่ึงจะคงอยูในระยะเวลาที่จํา กัดมาก แตละบุคคลมี
ความสามารถการจําระยะสั้นที่จํากัด  คนสวนมากจะสามารถจําสิ่งท่ีไมเก่ียวของกันไดเพียงครั้งละ  
7+2  อยางเทานั้น  ซ่ึงในการทํางานที่จําเปนตองเก็บขอมูลที่เขมาใชในภายหลัง ขอมูลเหลานี้จํา เปน
จะตองไดรับการประมวลเปลี่ยนแปลง โดยการเขารหัส (Encoding) เพ่ือนําไปเก็บไวในความทรงจํา
ระระยาว  (Long Team Memory = LTM) ซ่ึงอาจตองใชเทคนิคตางๆเขาชวย เชน การทองซํ้า
หลายๆครั้ง  การทําความเขาใจในขอมูลนั้น หรือการทําขอมูลใหมีความหมายตอตนเอง  โดยการ
สัมผัสสิ่งที่เรียนรูใหมกับสิ่งเกาที่ เคยเรียนรูมากอน  ซ่ึงเรียกวาเปนกระบวนการขยายความคิด  
(Elaborative Operations  Process)  ความจําระยะยาวมี 2 ชนิด คือ ความจําที่ เก่ียวกับภาษา 
(Sematic)  และความจําที่เก่ียวกับเหตุการณ  (Episodic) นอกจากนั้นอาจแบงเปน  2 ประเภท  คือ  
ความจําประเภทกลไก การเคลื่อนไหว (Motoric Memory) หรือความจําประเภทอารมณความรูสึก  
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(Affective Memory) เม่ือขอมูลขาวสารไดรับการบันทึกไวในความจําระยะยาวแลวบุคคลนั้นก็จะ
สามารถเรียกขอมูลตางๆออกมาใชงานได ซ่ึงในการเรียกขอมูลออกมาใช ก็จําเปนตองถอดรหัสขอมูล  
(Encoding) จากความจําระยะยาวนั้น  และสงตอไปยังตัวกอกําเนิดพฤติกรรมการตอบสนอง ซ่ึงจะ
เปนแรงขับหรือกระตุน ใหบุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบตอสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอม
ตางๆของมนุษยโดยแสดงเปนกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล  ดังภาพประกอบท่ี   2  

ดังนี้ 
ภาพประกอบที่  2 กระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ทิศนา แขมมณี, การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู
(กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2547),44. 

 
การรูคิดของบุคคลเกิดจาก การท่ีบุคคลบริหารควบคุมการประมวลขอมูลทางสมองใหเปนไป

ในทิศทางที่ตนเองตองการ (Metacognition) ดวยความรูความสามารถของตนเองอยางมี 

ยุทธวิธี เพ่ือจัดการกับกระบวนการคิด อันจะชวยใหการเรียนรู และการทํางานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นในการจัดประสบการณใหแกผูเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมใหผู เรียน  
แสดงศักยภาพในตนเอง ซ่ึงสะสมอยูในรูปความจําระยะยาว หรือประสบการณเดิมแลว จั ด
ประสบการณเดิมแลว จัดประสบการณใหเชื่อมโยงกับความรูใหม เนื่องจาก ฟลาเวลล (Flavell.  อาง
ถึงใน พรรณี ช.เจนจิต (2545: 224) กลาววา ความสามารถในการควบคุมความคิดของตนขึ้นอยูกับ  3 

องคประกอบคือ 

เครื่องรับหรือ
อุปกรณรับขอมูล
(ประสาทสัมผัส

ทั้ง  5) 

กระบวนการ
รับรู  การเห็น  
การฟง  การ
สัมผัส  ฯลฯ 

ความจําระยะสั้น
..........................
ความจําชวงระยะ

การทํางาน 

ความจําระยะยาว 
................................. 
ภาษา 
เหตุการณสําคัญ 

การเคลื่อไหว 
อารมณ 
ความรูสึก 

สิ่งเรา 

สิ่งแวดลอม 

เครื่องกอใหเกิดพฤติกรรม 

การเคลื่อไหวหรือการพูด 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือการพูด สิ่งแวดลอม 

เก็บ 

เรียกใช 
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1. ผูเรียน คือ ความสามารถของผูเรียนที่จะมีความรูเก่ียวกับตนเอง ความแตกตางระหวาง
บุคคล เชน ระดับความสามารถของตนในการเรียนรู ซ่ึงเปนความแตกตางระหวางบุคคลเปนตน 

 2. งาน หมายถึง ความรูเก่ียวกับงานที่จะตองเรียนรู รวมท้ังระดับความยาก - งาย ของงาน 
ขอบขายของงาน ปจจัยและเง่ือนไขของงานและลักษณะของงาน 

 3. ยุทธศาสตร ในการเรียนรูงาน หรือสิ่งที่จะตองเรียนรู ขึ้นอยูกับวัยของผูเรียนเปนความรู
เก่ียวกับยุทธวิธีการรูคิดเฉพาะดานและโดยรวม และประโยชนของยุทธวิธีนั้นที่มีตองานนั้น 

การจัดประสบการณตามแนวคิดกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 

 ในการจัดการเรียนการสอนครูจะไดตระหนักวาสิ่งท่ีเด็กเคยรูมากอนสะสมอยูในความจํา
ระยะยาวซ่ึงจะมีอิทธิพลตอสิ่งที่เรียนรูใหม ดังนั้น เพ่ือท่ีจะชวยใหเด็กสะสมความรูใหอยูในความจํา
ระยะยาว ครูควรจะไดจัดเนื้อหาใหมใหเชื่อมโยงกับความรูเดิม พรอมทั้งใชวิธีทําซํ้าหลายๆครั้ งแบบใช
ความคิดเขา ชวย จะชวยใหจํ าไดนา นยิ่งข้ึ น  กา รชวย เหลือ ใหเด็ก เปนนั กประมวลข อมูลที่ มี
ประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้ (อัญชลี ไสยวรรณ, 2548 : 62)  
 1. การพัฒนาและใชเทคนิคหลายๆ รูปแบบเพ่ือเปนการกระตุนและดึงความสนใจของเด็ก 

 2. กระตุนใหเด็กสนใจกับขอมูลตางๆ วามีความสําคัญสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่รูมาไดแลว 

 3. ใชเทคนิคการทําซํ้าหลายๆ ครั้งแบบใชกระบวนการคิดเขาชวย 

 4. ครูจัดใหเด็กไดเรียนรูอยางเปนระเบียบ  

 5. เนนสิ่งที่มีความหมายตอเด็กใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได 
 6. เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกใชหลายยุทธวิธีที่ตนเองคิดข้ึนเพ่ือคนควาหาความรู 

จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา แนวคิดกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลพยายามที่
จะอธิบายวาเด็กไดรับขอมูลไดอยางไร สะสมขอมูลอยางไร เช่ือมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับความรู เดิมที่ มี
อยูไดอยางไร และใชขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนไดอยางไร ทฤษฎีนี้เช่ือวา การเรียนรู เปนปฏิสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของเด็ก กิจกรรมท่ีจะพัฒนาการคิด สิ่งแวดลอมในการเรียนรูรูปแบบของการ
เรียนรูมี 3 ลักษณะ คือ 1) บันทึกสัมผัส 2) ความจําระยะสั้น 3) ความจําระยะยาว และกระบวนการ
ควบคุม คือ การรูคิดของตน ความใสใจ การทําซํ้าหลายๆครั้ง การทําซํ้าหลายๆครั้งดวยความเขาใจ  
ตลอดจนการเรียนขอมูลที่สะสมไวมาใช  ความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของระบบตางๆในการ
ประมวลขอมูล ไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ การใสรหัสขอมูล การเก็บสะสมขอมูล ตลอดจนการ
นําขอมูลมาใชเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการควบคุมการคิดของตนเอง (Metacognition) และหมายถึง  
การตระหนักรูเก่ียวกับความรูและความสามารถของตนการใชยุทธวิธีในการเรียนจะชวยใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในการเรียน และยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพคือ การกระตุนใหผู เรียนใชการต้ังคําถามดวย
ตนเอง  นําประสบการณเดิมตามวัยที่มีอยูมาผสานกับประสบการณใหม จากการสรุปองคความรูใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 
 

ขณะเดียวกันครูผูสอนควรมีการวางแผนจัดประสบการณใหมีระดับความยาก – งายเหมาะสมกับวัย
และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

3.3 รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ไพฑูรย สินลารัตน (2546 : 49) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีวิจัยเปนฐาน  

สรุปไดวา กระบวนการที่ไดจากการวิจัยนั้น ถาไดคําตอบแลวมาบอกใหผู เรียนฟงเพียงอยางเดียวก็
เปนการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐาน Research Based Learning สวนหนึ่งโดยผู เรียนไมไดเปนผู
คนหาความรูนั้น แตถาผูสอนนําผลการวิจัยมาแลววิเคราะหจนนําไปสูคําตอบใหมหลังจากนั้นผู เรียน
เปนผูไปหาคําตอบเองในการหาคําตอบของคําถามใหมนั้นผู เรียนจะไดใชกระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาคําตอบพรอมกันไป จุดมุงหมายของการสอนท่ีมีวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning )  
คือผูเรียนรูจักที่จะต้ังคําถามเอง รูจักยกประเด็นปญหา  ใหรูจัดวิเคราะหปญหาที่เผชิญเองและ
ทายที่สุดใหรูวิธีที่ไดมาซ่ึงคําตอบเองแลว จะตองวิเคราะหพิจารณาแลวประเมินแลวหาคําตอบใหม
ตอไป โครงสรางการจัดการเรียนรูแบบการใชวิจัยเปนฐานนําเสนอในภาพประกอบที่ 3 

ภาพประกอบที่ 3 โครงสรางการจัดการเรียนรูแบบการใชวิจัยเปนฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่....  ภาพรวมการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน 

 จากภาพประกอบที่....ภาพรวมการจัดการเยนรูแบบใชการวิจัยเปนฐนจากแผนภาพท่ี  ....
อธิบายไดดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 เปาหมายของการสอนเพ่ือนําความรูไปใชมุงใหผู เรียนจําทําและใชผูสอนจะ
นําการวิจัยมาบรรยายใหผูเรียนฟง เปนการตอบคําถามท่ีมีอยู 

รูปแบบ 1 2 3 4 

 

แนวคิดพ้ืนฐาน 

คําถาม 

 

คําตอบ 

คําถาม 

 

คําตอบ 

คําถาม 

 

คําตอบ 

คําถาม 

 

คําตอบ 

เปาหมาย ทํา/จํา/ใช ขอมูล/ปญหา/ผล 
แสวงหา/ติดตาม/

การสอน 

คิด/คน/

แสวงหา 

วิธีสอน 
บรรยาย  

(Lecture) 
นําอภิปราย

(Publication) 
แนะนํา   

(Practic) 
ใหคําปรึกษา
(Research) 

ผูสอน 
ผูปฏิบัติ

(Operator) 
ผูปฏิบัติ

(Operator) 
ผูปฏิบัติ

(Operator) 
ผูปฏิบัติ

(Operator) 
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รูปแบบที่ 2 ผูสอนเปนผูนําผลการวิจัยจากท่ีวิจัยเองหรือคิดคนความาอภิปรายเพ่ือ
แสวงหาความรูและขอมูลใหมๆมุงต้ังคําถามมากข้ึน 

รูปแบบที่ 3 ผูสอนจะมีบทบาทในการแนะนําใหผูเรียนฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือมุงหา
ความรูใหมมากขึ้น 

รูปแบบที่ 4 ผูสอนจะเปนเพียงผูจัดการใหคําปรึกษา ใหผูเรียนทําการวิจัยคนควาดวย
ตนเอง โดยต้ังคําถามและใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสําคัญ 

ทิศน า แขมมณี (2547:52)  ไดกลาวถึงแนวทางกา รจั ดการเรียนการสอนโดย เน น
กระบวนการวิจัยไดวา กระบวนการวิจัย คือวิธีวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลการวิจัย และผลการวิจัย ก็คือผล
ที่ไดมาจากการดําเนินการ ดังนั้นแนวทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอน จึงตองประกอบดวยการ
ใชผลการวิจัย และใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน ดังภาพประกอบที่ 4 

ภาพประกอบที่ 4 การใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน     

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอนมี 4 แนวทาง คือ 

 แนวทางท่ี 1 ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 

 แนวทางท่ี 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 

 แนวทางท่ี 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

 แนวทางท่ี 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.  ผลการวิจัย   แนวท่ี  1   แนวท่ี  2 

 2.  กระบวนการวิจัย  แนวท่ี  3   แนวท่ี  4 

ครู ผูสอน ผลการวิจัย 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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3.4 บทบาทของครูและผูเรียนในแตละแนวทางของการใชการวิจัยในการเรียนการสอน 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 54) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและผูเรียนในการเรียนการสอน
ดวยวิจัย ดังแสดงในตารางท่ี  1   
ตารางที่ 2 แนวทางท่ี 1 ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 

แนวทางการใชการวิจัย     
ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผูเรียน 

แนวทางท่ี 1 ครูใชผลการวิจัยใน
การเรียนการสอน  
       โ ดยครู นํ า ผลก า ร วิจั ย ท่ี
เก่ียวของกับเน้ือหาสาระท่ีครูสอน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมา
ประกอบการสอน เ พ่ือชวยขยาย
ขอบเขตของความรูใหผูเรียนได รับ
ความรูท่ีเปนสมัยปจจุบันมากข้ึน 
และคุนเคยกับแนวคิดวิจัย 

ครูสืบคนแหลงขอมูลเก่ียวของกับ
สาระท่ีสอน 

ครูศึกษางานวิจัย ขอมูลขาวสาร  องค
ความรูท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาสาระ 

ครูเลือกผลงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับ
สาระท่ีสอนและวัยของผูเรียน 

ครูนําผลการวิจัยมาใช 
  -ประกอบเนื้อหาสาระท่ีสอนเสริม 

ใหผูเรียนไดความรู เ พ่ิม ข้ึน เชน 
ครูนําผลงานวิจัยเร่ืองพืชหรือ 

สุขภาพมาเสริมสาระการเรียนรู 
ดังกลาว 
-ประยุกตใชในการเรียนการสอน 
เชน ครูอานผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับ 

ทฤษฎีความคาดหวังและนํามาใช 
        กับนักเรียนเปนตน 

ครู และ ผู เ รี ยน ร วม กันอภิปราย
เก่ียวกับผลการวิจัยกระบวนการวิจัย  
ความสําคัญของกระบวนการวิจัย 

ครูวัดและประเ มินผลการเ รียน รู
เก่ียวกับผลการวิจัย  กระบวนการวิจัย 
ควบคูกับการเรียนรูปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนเรียนรู เนื้อหาสาระ
โดยมีผลการวิจัยประกอบให
ผูเรียนคุนเคยกับเร่ืองของการ
วิจัย  การแสวงหาความรูการ
ใชเหตุผล 

อภิปรายประเด็นตางๆ ท่ี
เ ก่ี ย วข อง กั บผลกา ร วิจั ย
กระบวนการวิจัยความสําคัญ
ของการวิจัย 

เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมี
ผลการวิจัยประกอบใหผูเรียน
คุนเคยกับเร่ืองของการวิจัย
การแสวงหาความรูการใช
เหตุผล 

อภิปรายประเด็นตางๆ ท่ี
เ ก่ี ย วข อง กั บผลกา ร วิจั ย
กระบวนการตางๆท่ีเก่ียวของ
กับผลการวิจัยกระบวนการ 
วิจัยความสําคัญของกระบวน 

การวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 แนวทางท่ี 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 

แนวทางการใชการวิจัย     
 ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผูเรียน 

แนวทางท่ี 2 ผูเรียนใชผลการวิจัย
ในการเรียนการสอน 

   การใหผูเรียนสืบคนงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับสาระท่ีเรียน 

ครู สืบคน แหลง ข อมู ลและ ศึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาระท่ีสอน 

ครูกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝ
เรียน เกิดความสนใจใฝรู เกิดขอสงสัย
อยากรู อยากแสวงหาคําตอบของขอ
สงสัย 

ครูใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูล 
และงานวิจัยท่ีผูเรียนจะตองสืบคนเพ่ือ
การศึกษาหาความรู รวมท้ัง คัดเลือก
งานวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

ครูนําผลการวิจัยมาใช 
  -ประกอบเนื้อหาสาระท่ีสอนเสริมให
ผูเรียนไดความรูเพ่ิมมากข้ึน 

  -ประยุกตใชในการเรียนการสอน 

ครูและ ผู เ รี ยน ร วม กันอภิปราย
เก่ียวกับผลการวิจัยกระบวนการวิจัย
ความสําคัญของกระบวนการวิจัย 

ครูวัดและประเ มินผลการเ รียน รู
เก่ียวกับผลการวิจัยควบคูกับการเรียนรู
ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสวง หา   สืบค น ข อมู ล
เก่ียวกับการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สาระท่ีเรียนรูตามความสนใจ 

ของตน 

ศึกษารายงานวิจัยตางๆโดย
ฝกฝน ทักษะ กา รเ รี ยน รู ท่ี
จําเปน  เชน  ทักษะการอาน
งานวิจัยการสรุปผลการวิจัย 

การนํา เสนอ   ผลการ วิจั ย  
การอภิปรายผลการวิจัย 

นําเสนอสาระของงานวิจัย
อยางเช่ือมโยงกับสาระท่ีกําลัง
เรียนรู 
อภิปรายประเด็นตางๆ ท่ี

เ ก่ี ย วข อง กั บผลกา ร วิจั ย
กระบวนการวิจัย ความสําคัญ
ของการวิจัย 

ประ เมิ นตนเองเ ก่ีย วกับ
ทักษะการอานรายงานและ
การเรียนรูเก่ียวกับผลการวิจัย
กระบวนการวิจัย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 แนวทางท่ี 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

แนวทางการใชการวิจัย     
 ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผูเรียน 

แนวทางท่ี 3 ครูใชกระบวน 

การวิจัยในการเรียนการสอน 

   ครูใชกระบวนการวิจัยอาจเปน
บางข้ันตอนหรือครบทุกข้ันตอนใน
กา รจั ดการ เรี ยนการสอนโ ดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของ
สาระการเรียนการสอน และวัย
ของผูเรียน 

พิจารณาวัตถุประสงคและสาระท่ีจะ
ใหแกผูเรียน และวิเคราะหวาสามารถใช
ข้ันตอนใดไดบางในการสอน  ซ่ึงอาจใช
กระบวนการวิจัยบางข้ันตอนหรือครบ
ทุกข้ันตอน 

ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย ข้ันตอนการวิจัยท่ี
กําหนดเพ่ือการเรียนรูสาระท่ีตองการ
ตามแผน 

ครูดําเนินกิจกรรม โดยใชกระบวน 

การวิจัย ข้ันตอนการวิจัยท่ีกําหนด เ พ่ือ
การเรียนรูสาระท่ีตองการตามแผน 

ครู ฝ ก ทั ก ษ ะ ท่ี จํ า เ ป น ต อ ก า ร
ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยใหแก
ผูเรียน (ทักษะการระบุปญหา ใหคํา
นิยามต้ังสมมติฐานคัดเลือกตัวแปรการ
สุม ตัวอยา ง  ประชากร  กา รสร า ง
เคร่ื อง มือ  กา รพิ สูจนทดสอบ กา ร
รวบรวมขอมูลวิเคราะห สัง เคราะห 
และสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล
และการใหขอเสนอแนะ) 
ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ทักษะ

กระบวนการวิจัย ของผู เ รียน และ
พิจารณาวาควรเสริมทักษะดานใด 

ใหกับผูเรียน 

ครูและ ผู เ รี ยน ร วม กันอภิปราย
เ ก่ีย ว กับ กระบว นกา ร วิ จั ย  แล ะ
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน 

ครูวัดและประเมินทักษะกระบวนการ 
วิจัยควบคูไปกับผลการเรียนรูสาระ
ตามปกติ 

 

เ รี ย น รู ต า ม ข้ั น ต อ น
กระบวนการวิจัยท่ีครูกําหนด 

ฝกทักะกระบวนการวิจัยท่ี
จําเปนตอการดําเนินการตาม
ข้ันตอนการวิจัยท่ีครูกําหนด 

อภิปรายประเด็นเก่ียวกับ
กระบวนการวิจัยท่ีตนเองมี
ประสบการณและผลการวิจัย
ท่ีเกิดข้ึนประเมินตนเองในดาน
ทักษะกระบวนการวิจัยและ
ผลการวิจัยท่ีไดรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 แนวทางท่ี 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

แนวทางการใชการวิจัย      
 ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผูเรียน 

แนวทางท่ี 4 ผูเรียนใชกระบวนการ 
วิจัยในการเรียนการสอน 

    ครู ใ ห ผู เ รี ยน ทํ า วิจั ย โ ดย ใ ช
กระบวนการวิจัย(ครบทุกข้ันตอน)ใน
การทําวิจัยเพ่ือแสวงหาคําตอบหรือ
ความรู ใหมตามความสน ใจของ
ตนเอง 

ค รู พิ จ า ร ณ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห
วัตถุประสงคและสาระการเรียนรูวามี
สวนใดท่ีเอ้ือใหผูเรียนสามารถทําวิจัยได 
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนสามารถทําวิจัยได 
ครูกระตุนใหผูเรียนในใจใฝรู 
ครูฝกทักษะกระบวนการวิจัยใหแก

ผูเรียน (การระบุปญหา วัตถุประสงค 
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย 

สราง เ คร่ืองมื อ เก็บ รวบรวมขอมู ล  
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล อภิปราย
ผลการวิจัย) 
ครูใหผูเรียนทําการวิจัย 

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ทักษะ
กระบวนการ วิจัย ของ การ วิจัย ของ
ผูเรียน 

ครูและ ผู เ รี ยน ร วม กันอภิปราย
เ ก่ีย ว กับ กระบว นกา ร วิ จั ย  แล ะ
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน 

ค รู วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการวิจัยควบคูไปกับสาร ะ
ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดประเด็นวิจัยท่ีตนสนใจ 

ฝกทักษะกระบวนการวิจัยท่ี
จําเปนตอการดําเนินการ เชน 
กา ร ระ บุ ปญห ากา ร วิจั ย
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการ
วิจัย สรางเคร่ืองมือ ฯลฯ 

ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ต า ม
กระบวนการวิจัยท่ีเหมาะสม 

บั น ทึ ก ค ว า ม คิ ด  แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ร ว ม ท้ั ง
ขอสังเกตตางๆ ท่ีตนประสบ
จากการดําเนินงาน 

อภิปรายประเด็นเก่ียวกับ
กร ะ บว น กา ร วิจั ย  แ ล ะ
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนประเมิน 

ต น เ อ ง ใ น ด า น ทั ก ษ ะ 
กระบวนการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547 : 26 ) แบงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน  4 วิธีการ  
ตามลําดับความยากงายในการสอนการทํากิจกรรม ดังนี้ 
  1. การเรียนการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน  โดยใหผู เรียนไดศึกษา
คนควาขอคนพบที่เกิดขึ้น จากผลงานวิจัยตามความสนใจของผูเรียน แตตองสอดคลองกับสาระของ
วิชาที่กําลังเรียนซ่ึงผูสอนอาจจัดหาเอกสารงานวิจัยตางๆมาใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห วิจารณหรือ
ใหผูเรียนกําหนดเรื่อง/ปญหาที่ตนสนใจ นําเสนอผลงานที่ไดคนความาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนผูเรียนคนอ่ืนๆในหอง 
  2. การเรียนการสอนโดยการสังเคราะหงานวิจัย มีความเขมขนกวาวิธีแรก กลาวคือ 
ผูสอนตองใหผูเรียนมีพ้ืนฐานเก่ียวกับการสังเคราะหงานวิจัย เชน การงานวิจัยแลวนํามาสรุปเขา
ดวยกัน 

  3. การเรียนการสอนโดยรวมกันทําโครงการวิจัย เพ่ือใหผู เรียนสามารถเรียนรู
ขั้นตอนในการทํางานวิจัยจากผูสอนในระหวางท่ีดําเนินกา รวิจัย เพ่ือใหเรียนรูทักษะการทํางาน
รวมกับผูสอนและเพ่ือนรวมวิจัย 

  4. การเรียนการสอนโดยการทําวิจัยดวยตนเอง เม่ือผูเรียนผานวิธีเรียนสามข้ันตอน
ขางตนแลว ทักษะและความสามารถไดคอยเพ่ิมพูนมากข้ึน จะสามารถตอยอดในการทําวิจัยดวย
ตนเองได 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ ทัศนีย บุญเติม (2540 : 492-495)  ไดสรุปรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบที่มีการวิจัยเปนฐานวามีอยู 8 องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการ
สอน  กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล ระบบปฏิสัมพันธและผลเกิดขึ้นกับผู เรียน(ทั้ง
ทางตรงและทางออม ดังนี้ 
  1. หลักการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน คือทฤษฎีการเรียนผูเรียนจะเรียนรู
ไดดีถามีประสบการณตรงกับสิ่งนั้น (Learning by Doing) หลักการสอนการใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะ
ยอยๆท่ีละนอยอยางเปนลําดับขั้นตอน จะทําใหผูเรียนมีความสามารถและมีความชํานาญในงานนั้นๆ   
  2. วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูในศาสตรของตนไดดวยตนเอง 
โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  3. เนื้อหาสาระของศาสตรแตละศาสตร (รายวิชาตางๆ) ที่นํามาทดลองใชโดยวิธีการ
เรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน 

  4. ขั้นตอนการสอน 

       4.1 กําหนดวัตถุประสงค 
       4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       4.3 การประเมินผล 
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  5. กระบวนการเรียนการสอน 

      5.1 การสอนโดยใชวิจัยเปนวิธีสอน คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติวิจัยในระดับ
ตางๆ เชน การศึกษารายกรณี (Case Study) การทําวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) เปนตน 

      5.2 การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชว ยวิจัยใน
โครงการวิจัยของอาจารย 
      5.3 การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยผูสอนและของนักวิจัย
ชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา เพ่ือเรียนรูวาอะไรคือชายแดนความรูหรือพรมแดนความรู ( Frontier of 

Knowledge) ในศาสตร (วิชา) ของตนเพ่ือเรียนรูวิธีการต้ังโจทยปญหา วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย 
หลักการ การนําผลการวิจัยไปใชและการวิจัยตอไป เปนตน 

      5.4 การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผู เรียนไดรับรูวา
ทฤษฎีความรูใหมๆในศาสตรที่ตนเรียนนี้ เปนอยางไร  ทั้งยังเปนการสรางศรัทธาใหผู เรียนรูสึ กวา
อาจารยมีความทันสมัยทางวิชาการไมย่ําอยูกับที่และอาจารยเองยังจะไมรูสึกเบ่ือหนายท่ีตองสอนใน
เนื้อหาเดิมๆทุกป 
  6. การประเมินผล 

6.1 การประเมินสาระในศาสตร (วิชา) 
6.2 ประเมินความสามารถในกระบวนการแสวงหาความรู 

      6.3 ประเมินเจตคติ 

  7. ระบบปฏิสัมพันธ 
  8. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม เชน 

      8.1 ความรูใหม 
8.2 ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
8.3 การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

จากลักษณะการจัดการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน พอสรุปไดวาเปนการเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียน เรียนรูดวยตนเองในเรื่องท่ีตนสนใจหรือตองการแกไขปญหา ที่เกิดข้ึนภายใตขอบเขตเนื้อหาที่
เรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยใชรูปแบบการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนื้อหาหรือ
สิ่งตางๆ  ที่ตองการสอนนั้นโดยอาศัยพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย 

 

3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

การวิจัยโดยทั่วไป ไมวาจะเปนการวิจัยในศาสตรสาขาใด จะใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนหลักในการดําเนินการทั้งสิ้น  แตเนื่องดวยศาสตรแตละสาขามีธรรมชาติของสาระไม
เหมือนกัน ลักษณะของการสืบสอบหรือสืบคน ( Inquiry) ขอความรูจึงไมเหมือนกัน  กระบวนการ
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คนหาคําตอบ เปนกระบวนการแสวงหาหรือสืบคนขอมูลความรูเพ่ือนํามาประมวลเพ่ือหาขอสรุปหรือ
คําตอบ เพ่ือตอบคําถามที่สงสัย ศาสตรแตละสาขามีกระบวนการสืบสอบหาความรูที่ เปนเอกลักษณ
ของตน ซ่ึงอาจมีลักษณะบางประการแตกตางกัน  

ดวยเหตุนี้ ในการดําเนินการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผูวิจัยจึงจําเปนตองเรียนรูและ
เขาใจกระบวนการสืบสอบของศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องนั้น เพ่ือนํามาปรับใชในขั้นตอนตางๆของการ
วิจัยอย างเหมาะสม ซ่ึงกระบวนกา รวิจัย โดยท่ัว ไปประกอบดวยขั้ นตอน สําคัญ เชนเ ดียวกั บ
กระบวนการทางวิทยาศาตร ไดแก (โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ , 2549 : 40-42) 
  1. การระบุปญหาการวิจัย 

  2. การต้ังสมมติฐานการวิจัย 

  3. การพิสูจน ทดสอบสมมติฐาน 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การวิเคราะหขอมูล 

  6. การสรุปผลการทดลอง 
ทิศนา แขมมณี (2548 : 3) ไดเสนอวาการดําเนินการวิจัยในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง ผูวิจัย

จําเปนที่จะตองเรียนรูและเขาใจกระบวนการสืบสอบของศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องนั้น เพ่ือนํามาใช
ในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยไดอยางเหมาะสม ซ่ึงกระบวนการวิจัยโดยทั่วไปประกอบดวยขั้นตอน
สําคัญเชนเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนระบุปญหาการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการต้ังสมมติฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนพิสูจน ทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนวิเคราะหขอมูล และ  
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนสรุปผล 

อมรวิชช นาครทรรพ (2547 : 40-43) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เรียนรูคูวิจัย : กรณีภาคสนาม
วิชาการศึกษากับสังคม โดยไดจัดการเรียนรูตามกระบวนการวิทยาศาสตร 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ของใจ : ศึกษาและกําหนดปญหาในการวิจัย 

2. หมายคําตอบ : ศึกษาและกําหนดสมมติฐานและขอบเขตการวิจัย 

3. สอบสวน : รวบรวมขอมูลที่จําเปนทั้งหมด 

4. ครวญใคร : ประมวลและวิเคราะหขอมูล 

5. ไขความจริง : สรุปและอภิปรายผล 
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โดยใชกระบวนการวิจัยรวมกับกระบวนการเรียนรูที่ใชทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูของ
คนเราที่เรียนวา Information Processing Model of Learning ของกานเยร ที่เนนกระบวนการ
เรียนรูของคนเราที่เกิดข้ึนเปนระบบ เปนขั้นตอนตางๆ 8 ขั้น ไดแก 

ขั้นที่ 1 ขั้นจูงใจ (M0tivate) เปนขั้นจูงใจใหมีความอยากรู 
ขั้นที่ 2 ขั้นเจาะใจ (Atlention) เปนขั้นตอนของการคิดท่ีคมชัดขึ้น  มีความจําเพาะ

เจาะจงในสิ่งที่สงสัยมากขึ้น เชน อาจกําหนดวาตองการรูอะไรบางในเรื่องนั้นๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดเจน (Rehearsal) เปนขั้นการรับรูเรื่องราวที่สนใจบอยๆขึ้น เม่ือนั้น
สมองสวนความจําระยะสั้นก็จะเริ่มทํางานดวยการบัณทึกเรื่องราวตางๆท่ีไดรับรูเขาไปกองในสมอง 

ขั้นที่ 4 ขั้นจัดแจง (Coding) เปนขั้นที่สําคัญมากเพราะเปนการลงรหัส ใหความจํา
คงที่เรารับรูเขาไปมีการจัดระบบ ในขั้นนี้มีวิธีจดจําและทําความเขาใจท่ีดี 

ขั้นที่ 5 ขั้นเจาะจง (Search/Retrieval) เปนขั้นตอนท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงการ
เรียนรูจากสถานะของความทรงจําระยะสั้นไปสูความทรงจําระยะยาว โดยคนเราจพตองถูกกระตุนให
ดีเอาสิ่งที่จดจํานั้นมาคิดวิเคราะห หรือ แกปญหาอยูเรื่องๆท่ีจะนําไปสูการสรางองคความรูของบุคคล
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 6 ขั้นจดจํา (Gernaralization) จากข้ันตอนของการซักซอม-จดจํา -นํามาคิด 
จนกระทั่งคนเรามีพ้ืนฐานความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีพอสมควรแลว ขั้นตอนตอมาคือการยกระดับนี้
ไปสูความรูที่สูงขึ้น นั่นคือ ความรูในเชิงหลักการ หรือความคิดรวบยอดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
สถานการณอ่ืนๆ ในขั้นนี้ การไดรับการกระตุนใหบุคคลเกิดการวิเคราะหสังเคราะห 

ขั้นที่ 7 ขั้นโจษจัน (Response Generation) เปนขั้นที่คนเรามีโอกาสไดแสดงภูมิ 
คือ การนําสิ่งที่ เรียนรูออกมาแลกเปลี่ยนและมีปฏิ สัมพันธกับบุคคลอ่ืน เพ่ือดูวาคนอ่ืนมีทา ที
ตอบสนองตอความรูของเราอยางไร ซ่ึงนับวามีความสําคัญเพราะทําใหผูเรียนไดทดสอบความม่ันใจ 

ขั้นที่ 8 ขั้นเจนจบ (Feedback) เปนขั้นท่ีไดรับการยืนยัน/โตแยง จากบุคคลอ่ืน
เก่ียวกับสิ่งที่ตนรู และสามารถสรุปความรูของตนเองได 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2542:17) ไดกลาวถึงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเปน  
5  ขั้นตอน  ไดแก   

ขั้นที่ 1 ขั้นสํารวจและวิเคราะหปญหา   
ขั้นที่ 2 ขั้นกําหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการแกปญหา   
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม   
ขั้นที่ 4 ขั้นนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช   
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการดําเนินงานวิจัย   
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จากแนวคิดนักการศึกษาดังกลาวขางตนในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดขั้น ตอนการสอน
โดยใชวิจัยเปนฐานของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542:17) และทิศนา แขมมณี(2544 :16) 
มาปรับเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการของการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ขั้นท่ี 1  ขั้นต้ังคําถาม
ทาทาย  ขั้นที่ 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล ขั้นท่ี 4  ขั้นสะทอน
แนวความคิด  และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

 

3.6 บทบาทของการวิจัยกับการศึกษา 
จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 47) ไดวิเคราะหถึงบทบทการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ดานการวิจัยเปนเครื่องมือทางการศึกษา 
ประการแรก เปนการสรางความรู เปนเปาหมายเบ้ืองตนของงานวิจัย  ที่มีผลผลิตเปน

ความรูใหม ทั้งที่เปนความรูสากล และความรู เฉพาะกรณี อันจะเปนประโยชนเพ่ือประกอบเปน
ฐานความรู (การวิจัยเปนพ้ืนฐาน) หรือใชประโยชนในการแกปญหา หรือพัฒนา (การวิจัยประยุกต) 
การศึกษาจึงสรางคนที่มีความรูสามารถสรางความรูใหมได ทําใหแกปญหาของตนและการงานได  
ตลอดจนสรางความรูใหมได ทําใหแกปญหาของตน และการงานไดตลอดจนสรางควา มสามารถใน
การแขงขันของตนของงาน และของชาติ 

ประการที่สอง การวิจัยใชในลักษณะสรางคุณลักษณะของคน เชน วิจารณญาณการใช
เหตุผล นวัตกรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความใจกวาง รับฟงผู อ่ืนและปรับเปลี่ ยนได การสื่อสารทาง
วิชาการ  ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ประการที่สาม การวิจัยสรางความสามารถจัดการความรู การวิจัยเปนเครื่องมือเขาถึง
ความรู สามารถคนควาจากเอกสาร จากหองสมุด จากอินเตอรเน็ตได แลวสามารถยอยความรู เพ่ือ
จัดการกับความรูที่มีอยูมากและเปลี่ยนอยางรวดเร็ว โดยสามารถประเมินความเช่ือถือไดความคุมคา 
แลวสามารถปรับใหอยูในรูปที่เหมาะสมใชงาย กระบวนการเหลานี้ตองอาศัยกระบวนการวิจัยเปน
เครื่องมือ 

ประการที่สี่ การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางพลัง (Empowerment) ผูที่สามารถรูจัก
ตนเองและสามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง การวิจัยเปนกระบวนการท่ีผูวิจัย
ตองคิด กระทํา และสื่อสารอยางมีระบบ โดยใชปญญาเปนฐาน จึงทําใหผูวิจัยสามารถยืนยันดวย
ตนเองไดอยางอิสระ แนวคิดหลักของการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน   

ไพฑูรย สินลารัตน (2547: 23) ไดเสนอไว 2 ประการ ประกอบกัน คือ 1. เนื้อหาที่ได
จากการวิจัย 2. กระบวนการวิจัย 

เนื้อหาที่ไดจากการวิจัย หมายความวา ผลของการวิจัยตางๆ ซ่ึงมีคําตอบแลวแตยังไม
แนใจหรือสงสัย เม่ือยังไมมีคําตอบก็จะมีคําถามสําหรับใหการทําวิจัยคนควาตอไป ฉะนั้นในแงของ
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การสอนในเชิงวิจัยนั้น สิ่งที่ไดจากผลการวิจัยจะเปนคําตอบสวนหนึ่งและนําไปสูคําถามตอไปอีกสวน
หนึ่ง ถาผูสอนนําคําตอบมาแลววิเคราะหจนกระท่ังต้ังคําถาม หลังจากนั้นใหผู เรียนไปหาคําตอบเอง  
ผูเรียนจะไดกระบวนการวิจัยพรอมกัน โดยมีจุดมุงหมายใหผู เรียนรูจักที่จะไปต้ังคําถามยกประเด็น
ปญหา และวิธีที่จะไดมาซ่ึงคําตอบเอง เม่ือไดมาซ่ึงคําตอบแลว นํามาวิเคราะห พิจารณาและประเมิน
หาคําตอบตอไป 

การเรียนการสอนโดย ใชกระบวนการวิจัย คือ การสอน เนื้อหาวิชา ตามศาสตร
กระบวนการและทักษะที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการวิจั ย การเรียน
การสอนและการวิจัยสามารถผสมผสานกันไดโดยผูสอนใชกระบวนการวิจัยเปนวิธีสอนวิธีหนึ่งเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีคุณลักษณะของนักวิจัย และสรางองคความรูของตนเอง 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม  (2547 : 63) ไดใหแนวคิดท่ีมาของการสอนแบบ  
Research  -  based  leaning (RBL) คือการทําการสอนวิธีหนึ่งโดยเปนการสอนและทําการวิจัยไป
พรอมกัน ผสมผสานกลมกลืนกัน เพ่ือใหผูเรียนไดทั้งศาสตร  ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค การสอน
แบบ  Research  -  based  leaning  มีโครงสรางท่ีสัมพันธกันระหวางองคประกอบตางๆในการ
สอนอันไดแก หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล รวมท้ังกิจกรรม
สนับสนุนอ่ืนๆ ดังภาพประกอบที่  5 

ภาพประกอบที่ 5 แนวคิดที่มาของการสอนแบบ RBL 

 

 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานเปนการจัดการ
เรียนรูโดยใหนักเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูง เปนการสอนและการทําวิจัยไปพรอมกัน  ผสมผสาน
กลมกลืนกัน โดยเนนใหผูเรียนไดเนื้อหาความรูและกระบวนการวิจัย ทําใหผู เรียนไดทั้งความรูใน
เนื้อหาสาระ รูจักกระบวนการทํางาน  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค การจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐานที่มาจากทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง  ที่เนนการเรียนรูที่เปนกร ะบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล การเรียนรูดวยการนําตนเองซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบสวน และ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 

 

 

 

 

 

การสอน 

การวิจัย 
การวิจัย การสอน การสอน การวิจัย 
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3.7 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 56)  กลาวถึงกระบวนการวิจัยวามีดวยกัน 6 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 
การระบุปญหา ขั้นที่ 2 การต้ังสมมติฐาน ขั้นท่ี 3 พิสูจนทดสอบสมมติฐาน ขั้นท่ี 4 รวบรวมขอมูล  
ขั้นที่ 5  วิเคราะหขอมูล และขั้นที่ 6 สรุปผล ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย
หรือใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูทัว่ๆไป ครูมักจัดใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนของการ
วิจัยท้ัง 6 ขั้น แตจุดออนที่พบก็คือ ครูมักไมสอนหรือฝกทักษะกระบวนการท่ีจําเปนตอการดําเนินการ
ใหผูเรียน  ตัวอยางเชน ครูมักมอบหมายใหผูเรียนไปสืบคนขอมูลความรู หรือไปเก็บขอมูล หรือสรุป
ขอมูล โดยไมไดสอนหรือฝกทักษะหรือสิ่งที่จะเปนตอการทําสิ่งนั้น จึงกลาวไดวาเปนการส่ังมากกวา
สอน การสั่งเปนเพียงการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสใชกระบวนการเหลานั้น ซ่ึงผู เรียนจะทําไดมาก
นอยหรือดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ครูไมไดสอนเพราะการสอนหมายถึง 
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เพ่ิมพูนขึ้นจากระดับที่เปนอยู ดังนั้นหากครูจะสอนกระบวนการวิจัย 
ครูจะตองชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการดังกลาว ครูจําเปนตองชวยสงเสริมทักษะที่
จําเปนตอการดําเนินงาน ในแตละขั้นตอน ซ่ึงทักษะเหลานี้สวนใหญเปนทักษะที่เรียกวา ทักษะ
กระบวนการ ซ่ึงอาจเปนทักษะกระบวนการทางสติปญญา เชนทักษะกระบวนการคิด หรือทักษะ
กระบวนการทางสังคม เชน ทักษะการปฏิสัมพันธ  ทักษะการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ยังกลาวถึง
บทบาทครูในการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัยในแตละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  นําเสนอ
ไดดังตาราง  6 
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ตารางที่ 6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

กระบวนการวิจัย บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
1.ระบุปญหาการวิจัย ครูจะทําอยางไรผูเรียนถึงจะระบุปญหาการวิจัยไดชัดเจน 

-ครูควรสอนและฝกทักษะการสังเกตปญหา ต้ังคําถาม รวบรวม
ขอมูลวิเคราะหปญหา และระบุปญหาที่แทจริง 

2.ต้ังสมมติฐาน ครูจะทําอยางไร ผูเรียนจึงจะสามารถต้ังสมมติฐานได 
-ครูควรสอนและฝกใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหขอมูล หาสาเหตุ 
คาดเดาคําตอบของปญหาอยางมีหลักการและมีหลักฐานยอมรับ
และต้ังสมมติฐานอยางเหมาะสม 

3.พิสูจนทดสอบสมมติฐาน ครูทําอยางไรผูเรียนจึงสามารถพิสูจน ทดสอบสมมติฐานได 
-ครูควรสอนและฝกใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการและวิธีการใน
การออกแบบการพิสูจนทดสอบสมมติฐานท่ีเหมาะสมกับศาสตร
ของเรื่องท่ีวิจัย 

4.รวบรวมขอมูล ครูจะทําอยางไร ผูเรียนจึงจะสามารถพิสูจนทดสอบสมมติฐานได 
-ครูควรสอนและฝกใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาแหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการสรางเครื่องมือที่เหมาะสม
กับศาสตรของเรื่องท่ีวิจัย 

5.วิเคราะหขอมูล ครูจะทําอยางไร ผูเรียนจึงจะสามารถวิเคราะหขอมูลได 
-ครูควรสอนและฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการท่ีเหมาะสมกับศาสตร 
ของเรื่องท่ีวิจัยในการวิเคราะหขอมูล การใชสถิติตางๆ การ
กําหนดเกณฑการประเมินและการนําเสนอขอมูล 

6.สรุปผล ครูจะทําอยางไร ผูเรียนจึงจะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 
-ครูควรสอนและฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจักวิธีการแสวงหา
แหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการสรางเครื่องมือท่ี
เหมาะสม 

 กรมวิชาการ (2545 ข : 87 - 88) ไดสรุปแนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย โดยจําแนกบทบาทของครูผูสอนไว ดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควาหาความรู เขารับการอบรมสัมมนาและทําความเขาใจกับหลักการทฤษฎี  
กระบวนการวิจัย แนวทางและวิธีการจัดกาเรียนการสอนโดยผูเรียนใชการวิจัย 

 2. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเนื้อหาสาระ กําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวัง จัดทําแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน เตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผล เตรียมบทบาท
ครู ผูเรียน และผูที่เก่ียวของ 
 3. จัดทํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย และทดลองรูปแบบการเรียนการ
สอนอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมและมีคุณภาพ 
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 4. จัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย พรอมท้ังเผยแพรผลงาน
และเขารวมกลุมเครือขายแลกเปลี่ยนความรู และพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. แสวงหาความรู นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชการวิจัยรวมทั้งแล กเปลี่ยน
ความรูกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนรวมวิชาชีพเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อาชัญญา รัตนอุบล (2547 : 77 - 78) เสนอแนะวาการที่การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปน
ฐานจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งก็คือบทบาทของผูสอนท้ังนี้ผูสอน
จําเปนตองดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเรียน คือ 

 1. การสรางบรรยากาศสําหรับการแสวงหาคําตอบรวมกัน (Mutual Inquiry) ซ่ึงบรรยากาศ
ที่ดีควรเปนบรรยากาศที่ใหความรูสึกอบอุน การเคารพซ่ึงกันและกันนําไปสู การสนทนาและความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน 

2. การสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ตามความตองการของตนเอง ซ่ึงมีความสําคัญ 
เนื่องจากผูเรียนจําเปนตองวิเคราะหความตองการในการเ รียนรูของตนเองไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสมเพ่ือที่จะจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับความตองการและสนใจของผู เรียน
อยางแทจริง 
 3. การวางแผนรวมกับผูเรียน เพ่ือจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี จะ
สนับสนุนและชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว การจัดสถานการณการเรียนรูที่
สอดคลองกับแผนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียน เปดโอกาสใหผู เรียนไดไปศึกษา
เก็บรวบรวมจากแหลงการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัสขอมูลจากสถานที่จริงซ่ึงจะชวย
กระตุนและเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา
ดําเนินการ 
 4. แสวงหาและจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู เพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาอยางอิสระและมีประสิทธิภาพเปดโอกาสและชวย
สนับสนุนใหผูเรียน ไดมีการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง โดยจัดใหมีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหทราบ
พัฒนาการของผูเรียนวา สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูตามที่พึงประสงคหรือไม 

สรุปไดวา บทบาทของครูที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
นอกเหนือจากบทบาทในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความจําในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวแลว บทบาทท่ีเหลือก็คือการสนับสนุนและชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และเกิดทักษะที่
จําเปนตอการใชกระบวนการที่เก่ียวของกับการวิจัย อันจะนําไปสูการไดคําตอบ ขอคนพบ  หรือ
ความรูใหมที่ตองการคนหานั่นเอง 
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3.8 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

อํารุง จันทวานิช (2547 : 8 - 10) ไดสรุปประโยชนของการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
วิจัยเปนฐาน  ไวดังนี้ 

1. ประโยชนตอผูเรียน โดยผูเรียนไดรับการพัฒนาเกิดทักษะการใชการวิจัยใน
การแสวงหาความรู  เรียนรูทฤษฎี แนวคิด  หลักการและขอคนพบท่ีมีความหมายมีความเท่ียงตรง  
รูจักวิเคราะหปญหา การวางแผนการแกปญหาหรือการพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผล นํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช นอกจากนี้  ผูเรียนมีโอกาสไดรับการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) 

ทักษะการแกปญหา  (Problem  Solving  and  Resolution Skills)  ทักษะการบริหารจัดการเวลา
(Time Management Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะประมวลผล 
(Compute Skills) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) 

2. ประโยชนตอครู ทําใหครูมีการวางแผนทํางานในหนาที่ของตนอยา งเปน
ระบบ ไดแก วางแผนการสอน  ออกแบบกิจกรรมโดยใหผู เรียนใชการวิจั ยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมายชัดเจนวาทํา
อะไร เม่ือไร เพราะอะไร และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมายไดอยางไร 

3. ประโยชนตอวงการศึกษา ซ่ึงผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัย
เปนฐานสามารถนํามาเปนขอมูลในการแลกเปล่ียนการเรียนรูของครู เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีครูแตละคน ซ่ึงครูแตละคนสามารถจะประยุกตนําไปใชเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยางตอเนื่อง 

4. แสวงหาและจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู เพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนตามความเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาอยางอิสระและมีประสิทธิภาพเปด
โอกาสและชวยสนับสนุนใหผู เรียน  ไดมีการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  โดยจัดใหมีอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหทราบพัฒนาการของผูเรียนวา สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูตามท่ีพึง
ประสงคหรือไม 

บุญชม ศรีสะอาด (2552 : 4) ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ดังนี้  
1. ชวยใหไดความรูใหม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการวิจัยมีความรูใหม 
2. ชวยพิสูจน หรือตรวจสอบความถูกตองของเกณฑ หลักการและทฤษฎีตางๆ 

3. ชวยใหเขาใจสถานการณและพฤติกรรมตางๆ 

4. ชวยพยากรณผลภายหนาของสถานการณ ปรากฏการณ และพฤติกรรมตางๆ 

5. ชวยแกปญหาไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

6. ชวยในการตัดสินวินิจฉัยไดอยางเหมาะสม 

7. ชวยปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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8. ชวยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเปนอยูและวิถีดํารงชีวิตใหดียิ่งขึ้น 

ลัดดา  ภูเกียรติ (2552 : 144) ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

1. ประโยชนตอผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะทางปญญา ไดแกทักษะ
การอานจากการคนควา ทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคิดขั้นสูงคิด
ไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตุผลในการแกไขปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน
รวมกัน การติดตอประสานงาน การวางแผนการดําเนินการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงาน  การ
ไดเรียนรูองคความรูใหม ไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีการแสวงหาความรูและไดเรี ยนรูกระบวนการ/
ขั้นตอน/วิธีที่ไตรตรองเองเกิดการเรียนรู 

2. ประโยชนตอผูสอน ผูสอนใชเวลาในการเตรียมสอนนอยลง เพราะไมตอง
เตรียมเนื้อหาสาระความรู ดานการรูจักและปฏิสัมพันธกับผูเรียน ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากข้ึน 
รูจักและเขาใจผูเรียนมากขึ้น มีผลระยะยาวทําใหปญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนในช้ันเรียนลดลง ผู เรียนมี
ความกาหนาในการเรียนและพัฒนาตนเอง ดานความรูผูสอนมีความรูมากข้ึน  

3. ประโยชนตอวงการศึกษา พัฒนาคนไทยใหมีความใฝรูใฝเรียน สามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูสามารถนําเปนขอมูลในการแลกเปล่ียนเรียนรูของครู ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งนําไปสู
การสรางสังคมอุดมปญญา 

อมรวิชช นาครทรรพ (2547 : 38-40) ประโยชนของการจัดการเรียนรู โดยใชการวิจัย
เปนฐานคือ เพ่ือเปนการพัฒนาคนโดยเฉพาะพัฒนาตัวผูวิจัยทําใหเกิดความกลากระตุนใหเกิดการใฝรู 
แกปญหา สืบสาว แสวงหาความรูจริง จําแนก แยกแยะ พิจารณาและความสามารถสรางสรรคผล
ผลิตใหมๆดวยตนเองทั้งจากภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียน โดยสามาร ถประยุกตปรับใชใน
การแกปญหาในชีวิต 

สรุปไดวาประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน มีประโยชนตอผู เรียน  โดย
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเกิดทักษะการใชการวิจัยในการแสวงหาความรู ประโยชนตอครู ทําใหครูมีการ
วางแผนทํางานในหนาที่ของตนอยางเปนระบบ และประโยชนตอวงการศึกษา พัฒนาคนไทยใหมี
ความใฝรูใฝเรียน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

4. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
4.1 ความหมายของการวิจัย 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 47) ไดใหความหมายของการวิจัยวา  เปน
กระบวนการสืบหาความจริงเก่ียวกับปรากฏการณตามธรรมชาติอยางมีระบบ มีการควบคุม การ
สังเกต การบันทึก การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหและตีความหมายเพ่ือใหไดเปนขอเท็จจริงที่
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สามารถนํามาสรางเปนขอสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธของปรากฏการณนั้นๆ และนําผลที่ไดมาพัฒนา
หรือสรางกฎ ทฤษฎี ที่ทําใหควบคุม หรือทํานายเหตุการณตางๆได 

จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 16) ไดใหความหมายของการวิจัยวา เปนการไดมาซ่ึงความรู
ที่ทําใหเกิดองคความรูใหมในแตละสาขาและกระบวนการวิจัยยังทําใหผูวิจัยไดมีการวางแผน
เตรียมการและดําเนินการอยางเปนระบบจนคนพบความจริง  สรางความรู ใหมที่ถูกตองและเปน
ประโยชนนอกจากนี้ การวิจัยไดพัฒนาคุณลักษณะใหผูวิ จัยตองมีการคิดวิ เคราะหมีความคิด
สรางสรรค  มีความซ่ือสัตย  มีความอดทน  นับไดวาการวิจัยมีบทบาทและความสําคัญทั้งในการ
พัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ  การพัฒนาคนและพัฒนางานและสงผลไปสูการพัฒนาประเทศ 

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา  การวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหา
ความรูอยางเปนระบบ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดความรูใหม  หรือหาคําตอบท่ี
เชื่อถือได 
 

4.2 การประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

ในระหวางการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ผูวิจัยไดติดตามประเมินการ
ทํางานของนักเรียนตลอดระยะเวลาการทําวิจัย โดยผูวิจัยใชวิธีการ สังเกต การจดบันทึก  และการ
ประเมินตามสภาพจริงในการทําวิจัยของนักเรียน โดยการประเมินรายงานโดยใชรูบริคส (กรมวิชาการ 
2545 : 55) ไดกลาววา รูบริคส คือแนวทางการใหคะแนน (Scoring  Guide)  ซ่ึงตองกําหนดมาตรา
วัด  และรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของแตละจุดในมาตรวัด
ไวอยางชัดเจน  สวนขั้นตอนการสรางรูบริคส (เชษฐา  ชาบาง, 2544 : 42) มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. กําหนดโครงราง คุณลักษณะที่ตองการสัดผลโดยอาศัยประสบการณในการสอน
ของตนเองวาจะผานจุดประสงคการเรียนรูจุดประสงคหนึ่งควรมีคุณลักษณะอยางไรบางและในแตละ
ลักษณะควรมีคุณภาพก่ีระดับ 

2. นําคุณลักษณะและคุณภาพที่ตองการประเมิน ชี้แจงแกครูและใชวิธีการระดมสมอง
เพ่ือเพ่ิมหรือตัดบางคุณลักษณะใด ควรพิจารณาเหตุผลสนับสนุนและการยอมรับของครู 

3. การสรางระดับคุณภาพของคุณลักษณะท่ีตองการวัด 

4. เม่ือไดโครงรางที่ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีตองการวัด และระดับคุณภาพของแต
ละคุณลักษณะแลว ใหแสดงโครงรางกับนักเรียนเพ่ือถามความเห็น หรือขอเสนอแนะอีกครั้ง ซ่ึงครู
อาจมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกอนนําไปใช 

สวนการประเมินพฤติกรรมการทําวิจัยของนักเรียนในชวงระหวางการทําวิจัยในชั้น
เรียนผูวิจัยไดใชรูบริคสในการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเชนกัน  การกําหนดคุณลักษณะในแบบ
ประเมินรายงานการวิจัย  โดยมีนักวิชาการนําเสนอการประเมินรายงานการวิจัย  ดังนี้ 
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ตาย เซ่ียงฉี (2539 : 196 - 199)  ไดเสนอหลักการประเมินผลรายงานการวิจัยทั่วไป  
ดังนี้ 

1. เก่ียวกับชื่อเรื่องการวิจัย ควรพิจารณา ดังนี้ 
1.1 ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัยหรือไม 
1.2 ชื่อเรื่องไดบงบอกถึงปญหาการวิจัย และแนวทางในการดําเนินการวิจัยหรือไม 
1.3 ชื่อเรื่องชัดเจน สั้น และกะทัดรัด ไมมีคําหรือขอความท่ีไมจําเปนหรือไม 

2. เก่ียวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา ควรพิจารณา ดังนี้ 
2.1 ไดกลาวถึงที่มาของปญหาชัดเจนหรือไม 
2.2 ไดเนนใหเห็นวาปญหาการวิจัยนั้นมีความสําคัญ  มีนัยทางการศึกษาและมี

หลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนอยางแนวแนแนนหนาวามีความจําเปนท่ีจะตองทําวิจัยในเรื่องนั้น
หรือไม 

2.3 เปนปญหาการวิจัยที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลมาทดสอบไดหรือไม 
2.4 เปนประเด็นปญหาที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ทําการวิจัยหรือไม (กรณีเปน

วิทยานิพนธ)  
3. เก่ียวกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3.1 วัตถุประสงคการวิจัยสอดคลองกับชื่อเรื่องและปญหาการวิจัยหรือไม 
3.2 วัตถุประสงคการวิจัยไดครอบคลุมปญหาการวิจัยทั้งหมดหรือไม 

4. เก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัย 

4.1 การออกแบบการวิจัยมีความเหมาะสมกับปญหาการวิจัยหรือไม 
4.2 มีการควบคุมตัวแปรเกินและตัวแปรแทรกซอนไวอยางรัดกุมหรือไม 
4.3 กําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไม 

5. เก่ียวกับผลการวิจัย 

5.1 ตอบปญหาผลการวิจัยไดถูกตองครบถวนหรือไม 
5.2 แปรผลขอมูลอยางถูกตอง การอางอิงสรุปเกินขอมูลหรือไม 
5.3 การนําเสนอเปนปรนัยไมมีคติหรือไม 
5.4 การนําเสนอผลการวิจัย ขอความ ตาราง ภาพ มีความชัดเจน จัดเรียงลําดับ

งายตอความเขาใจหรือไม 
5.5 การนําเสนอผลการวิจัยชัดเจนมีความรัดกุมหรือไม 
5.6 ผลการวิจัยนําไปใชประโยชนทั้งแงทฤษฎีหรือปฏิบัติหรือไม 

6. การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
6.1 อภิปรายผลไดอยางสมเหตุสมผลกวางขวาง ลึกซ้ึงนาเช่ือถือหรือไม 
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6.2 มีการอางอิงผลการวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไม 
6.3 มีการอภิปรายผลการนําไปใชในเชิงทฤษฎี และทางปฏิบัติหรือไม 
6.4 การสรุปและอางอิงไปสูประชากรไดถูกตองหรือไม 
6.5 ขอเสนอแนะกวางขวางและมีความเปนไปไดหรือไม 

สรุปความสามารถดานกระบวนการวิจัย หมายถึง  ผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามขั้นตอนในกระบวนการวิจัย ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
และสามารถวัดไดจากแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยที่ผูวิ จัยสรางข้ึน  เปนแบบวัดเชิง
สถานการณที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยข้ันตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 2) ขั้นที่ 
2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ 3) ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด 
และ5) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ  

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

เตือนใจ  ดวงละมาย  (2548:251-262) ไดทํา การพัฒนากิจกร รมการ เรียนรู  การจั ด
กระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องชีวิตริมฝง โดย
ครูผูสอนใชกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน ในการเรียนการสอน ไดแก การวิเคราะหความตองการเรียนรู 
การวางแผนการเรียนรู การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสรุปความรู การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาสอนกระบวนการวิจัยใหกับนักเรียน ประกอบดวยกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในช้ันเรียน  
สรุปผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยไววา ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูและ
แกปญหาไดดวยตนเองหากจัดกิจกรรมท่ีใชกระบวนการวิจัยหลายๆครั้งจะทําใหเกิดทักษะเชนนี้ ติดตัว
นักเรียนตลอดไปและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

วรรณิกา ชาญสินธุ (2550 : 86-119) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการสํารวจ
ความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยาโดยใชการวิจัยเปนฐาน  เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  และความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูทางคณิตศาสตร
แตกตางกันหลังไดรับการจัดกิจกรรมดารเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย  
จํานวน 36 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบจําเพราะเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน จํานวน  14 แผน  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต  0.20 ถึง 1.00  

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  รอยละ  
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่องการสํารวจ
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ความคิดเห็นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการใชวิจัยเปนฐาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
ได 

ดวงทิพย กรีมนตรี (2551 : 54) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา  โดย
ใชวิธีการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน สาระเศรษฐศาสตร  เรื่อง  การบริโภค  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังนี้วงจรที่ 1  ขั้นท่ี 1 ขั้นสอนตามหนวยการเรียนรู  พบวา
นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและสามารถตอบคําถามไดอยาง
ถูกตอง ขั้นที่ 2 ขั้นใหความรูเรื่องการวิจัย พบวานักเรียนสวนใหญความเขาใจ  และสามารถต้ังคําถาม
ในประเด็นปญหาที่สงสัยเก่ียวกับการทําวิจัยได ขั้นท่ี 3 ผู เรียนเลือกหัวขอที่จะสรางเครื่องมือวิจัย  
พบวานักเรียนทุกกลุมเลือกประเด็นที่ทันสมัยใกลตัว การกําหนดความมุงหมาย พบวาในชวงแรก
นักเรียนเขียนความมุงหมายของการวิจัยไมได แตเม่ือไดเห็นตัวอยางงานวิจัยอ่ืนๆก็สามารถนํา
ตัวอยางที่พบไปปรับแกไขงานวิจัยของตนได  นักเรียนสามารถเลือกประชากรและกลุมตัวอยางได  
การคนควาเอกสารที่เก่ียวของ พบวา ขอมูลจากหองสมุดไมเพียงพอตองคนควาจากอินเตอรเน็ต  
และตองเพ่ิมเวลาการจัดกิจกรรม เรื่องจากตองเชิญวิทยากรมาชวยใหคําแนะนําดานการสรุ ปความ
และการเขียน จากนั้นพบวา แบบสอบถามที่ใชมีคําถามปลายเปดมากเกินไป และนักเรียนบางกลุม
เลือกประชากรและกลุมตัวอยางไมเหมาะสมไมใหความรวมมือในการตอบ  และขั้นสุดทายคือ  ขั้นที่  
5 ขั้นวิเคราะหและรายงานผล พบวาในชวงแรกนักเรียนคํานวณหารอยละไมได  ตองเพ่ิมเวลาและ
เชิญวิทยากรมาสอนวิธีการคํานวณ  นักเรียนจึงหาคารอยละจากขอมูลได  นักเรียนสาม ารถสรุป
ขอมูลจัดทําเลมงานวิจัย และออกมานําเสนอขอมูลความรูและประสบการณหนาช้ันเรียนได  3  กลุม  
ทายวงจรพบนักเรียน 2 กลุมที่ไมสามารถสรุปผลการวิจัยได จึงไมสามารถออกมานําเสนอความใน
เรื่องการบริโภคที่นิยมในปจจุบัน ตองแกไขปญหานอกวงจรดวยการนํานักเรียนท้ัง 2 กลุมมาเรียน
ซอมเสริมหลังเรียน 

 วงจรที่ 2 ผูศึกษาคนควาไดแกไขปญหานอกวงจรดวยการนํานักเรียนทั้ง 2 กลุมมาเรียนซอม
เสริมหลังเลิกเรียน  และในวงจรท่ี  2  ไดเปลี่ยนเนื้อหาเปนเรื่องปจจัยที่กําหนดการบริโภค  พบวาขั้น
ที่  1  นักเรียนใหความสนใจต้ังใจทํากิจกรรมเปนอยางดีและรวมแสดงความคิดเห็นได ขั้นท่ี  2  พบวา
การอธิบายเก่ียวกับวิธีการวิจัย ใชเวลานอยกวาวงจรแรก  ขั้นที่ 3 พบวานักเรียนสามารถสรางหัวขอ
วิจัยไดเร็วขึ้น สรางความมุงหมายในการวิจัยดวยตนเองได เลือกกลุมประชากรในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การสรางแบบสอบถามไดกําหนดใหมีคําถามปลายเปดเพียง 3  ขอ ขั้นที่  
4 พบวาการปรับประชากรและแบบสอบถาม  ทําใหไดรับความรวมมือจากผูตอบดีขึ้น ขั้นท่ี 5  พบวา 
นักเรียนสามารถสรุปผลการและเขียนรายงานผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่กําหนดการบริโภคได  4  กลุม 
ยังคงเหลือนักเรียนเพียง 1 กลุม ที่ไมสามารถสรุปขอมูลในเรื่องท่ีเลือกวิจัยได 
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 โดยสรุปการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา โดยใชวิธีการเรียนการสอนที่เนนการ
วิจัยเปนฐาน สาระเศรษฐศาสตร เรื่อง  การบริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ทําใหนักเรียนไดใช
กระบวนการวิจัยเปนแนวทางในการหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่อง การบริโภคได 

นิลวรรณ  เกษมโศธน (2552 : 185) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานวิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  1) 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เทากับ 81.12/89.84 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ กําหนด
ไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุด
การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตรเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  พบวาโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

จริยา สมาคม (2552 : 46 -52)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัย เป นฐาน (Research Based Learning) วิช าเค มี เรื่ อง ของแ ข็ง ของเหลว  และแก ส  
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1 โรงเรียนเซนตเมรี่ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ทีกํ่าลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงมีนักเรียนท้ังหมด 40 
คน รูปแบบการวิจัยเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (One shot case study) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
คือ  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ทักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาหาคาเฉล่ีย คารอยละ แลวเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไวคือนักเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
เคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแกส มีคาเฉล่ียเทากับ 28.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.5 ของ
คะแนนเต็ม นักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70  ขึ้นไป มีจํานวนมีจํานวนเทากับ  30 คน คิด
เปนรอยละ 75  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนดไว  2)  นักเรียนที่มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยเทากับ 51.50 คะแนน คิดเปน รอยละ  74.63 ของคะแนนเต็ม 
นักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.5 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนดไว 

สราวุธ ชัยยอง (2552 : 76- 100) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานเพ่ือ
พัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตรในรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีความมุงหมาย 
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1.เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู  2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรม  ความคิดเห็น เจตคติของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนรู  3.เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร(Scientific  Thinking)

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู  4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนช้ินงานกับระดับ
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียน  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห  31 อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐาน  มีแนวทาง  4  แนวทาง  ไดแก  ครูใชผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู  ผู เรียนใช
ผลการวิจัยในการเรียนรู  ครูใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู  ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยใน
การเรียนรู  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี  พฤติกรรมดีขึ้นในดานการเรียน  ดานความสนใจ  และดาน
การทํากิจกรรมกลุม  มีเจตคติทางบวกในระดับสูงตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  มี
ระดับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตรจากมากไปหาน อยเรียงตามลําดับ  คือ  การคิด
สรางสรรค  การคิดเชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน  การคิดอยางมีเหตุผล  และการคิดวิเคราะห  
ซ่ึงอยูในระดับดีทุกดาน  และความสัมพันธระหวางคะแนนช้ินงานกับคะแนนความคิดเชิงวิทยาศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับสูง (R=0.71) 

 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

Nikolova  Eddins  และ  Williams (1997:77-94)  ทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
โดยใชการวิจัยเปนฐาน  ในระดับมัธยมศึกษา  :  ตัวอยางการจัดการเรียนรูรวมกับการวิจับพบวา  ผล
จากการศึกษาเปนเวลา  4  ป  ทําใหทราบวาการเรียนการสอนแบบวิจัยเปนฐาน  ทําใหนักเรียนสวน
ใหญมีพ้ืนฐานในการวิจัย  ไดรับกระกระตุนใหมีปฏิกิริยารวมกัน  ทําใหเกิดความรูใหมๆและเตรียม
ความพรอมและปรับตัวในการทํางานไดจากการศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยที่ เก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  พบวาการจัดการเรียนรูโดย ใชการวิจัยเปนฐานสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเรียน  ความใฝรู  เจตคติตอการวิจัยและทักษะในการทําวิจัย  รวมถึงสงผลใหผู เรียนมี
คุณลักษณะรักการเรียนรู รูจักการคิดวิเคราะห มีทักษะทางสังคม  ทักษะการทํางานรวมกับผู อ่ืนและ
มีความสามารถในการแกปญหาและมีความอดทนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  มีความ
กลาแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงานของตน 

Grimes (2003 : 1165-A) ไดศึกษาเก่ียวกับการนําหลักสูตรคณิตศาสตรใหมมาใชในออนแต
ริโอ  ตอความสอดคลองระหวางผลการเรียนของนักเรียนกับความเขาใจข องครู โดยศึกษาความ
หลากหลายของวิธีการสอนคณิตศาสตรหลักสูตรใหมของออนแตริโอ ในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  ในประเด็นตางๆคือ 1) ความเขาใจของครูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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เปลี่ยนแปลง ครูไดมีความพยายามท่ีจะเชื่อมโยงชองวางระหวางเนื้อหาใหกับนักเรียนหรือไม  และ 2)

ตัวแปรเพศมีผลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความเขาใจของครูหรือไม  ผลการศึกษาพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกตางตามเพศ และประสิทธิภาพของครูผูสอนท้ังดาน
ความรูและความสามารถที่สอนซ่ึงมีผลทางบวกตอผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 

Spronken-Smith,et al,(2007:88) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการเพ่ิมคุณคาในการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  กรณีศึกษาการสืบเสาะหาความรูจากโครงงานวิจัยเก่ียวกับมลพิษซ่ึง
เปนการนําเอากระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  กลุม
ทดลองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนวิชาสภาพภูมิศาสตร ผลการศึกษาพบวาวิธีการเพ่ิมคุณคาในการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโดยใหนักศึกษาไดใชวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรูในภาระงาน  ดวยการ
รวมกิจกรรมโครงการวิจัยกับทีมสนับสนุน โดยนิสิตจะตองรับทราบขอมูลจากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลในแตละวัน ซ่ึงใชเวลา 2 สัปดาห สวนการประเมินผลนั้นจะเนนท่ีกระบวนการกลุม
และประเมินทุกระยะเพ่ือปรับปรุงการทํางาน  ต้ังแตเริ่มแนะนําโครงงาน  และเพ่ิมคุณคาในโครงงาน
ดวยการทําใหนักศึกษาไดเขาใจในที่มาของจุดเริ่มตนที่ใชการเรียนรูโดยการวิจัยในรายวิชา การเรียนรู
เก่ียวกับกระบวนการวิจัย  และการพัฒนาทักษะการวิเคราะห  แตอยางไรก็ตาม  ผู เรียนไมไดพัฒนา
ทักษะการวิจัยไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีเวลาจํากัดในการทําโครงงาน โดยมีขอเสนอแนะในงานวิจัย
ครั้งตอไปคือ  ควรกําหนดจุดมุงหมาย และผลลัพธของโครงการวิจัยเพ่ือขยายแนวคิด  และใหนิสิตได
ใชการสะทอนความคิดในการเรียนรูของตนเองผานทางรายวิชา และทีมผูสอนตองทําใหผู เรียนไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเองตามความสนใจ 
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บทท่ี  3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และความสามารถดาน
กระบวนการวิจัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยมี
แบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง  (One Group 

Pretest- Posttest Design) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 150) มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนหนวยวิเคราะห (Unit of 

Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน                   
14 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 551 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
จํานวน 50 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก 
 การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
 2. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย           

          3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
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ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 สัปดาห     
สัปดาหละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน  
 

แบบแผนการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research Designs แบบหนึ่งกลุมสอบ
กอนสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 160) ซ่ึงมี
รูปแบบดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 รูปแบบการทดลองแบบ The One - Group Pretest - Posttest Design 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

ความหมายของสัญลักษณ  

  T1  แทนการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 
  T2 แทนการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
  X แทนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน จํานวน 6 แผน ไดแกหัวขอดังนี้ 1) การผลิตสินคาและ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ 2) การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ(ตอ) 3)  การผลิตสินคา
และบริการอยางมีประสิทธิภาพ(ตอ) 4) การผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน  5) การผลิตสินคาและ
บริการในทองถิ่น (ตอ) 6) การผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น(ตอ) ใชเวลาสอน 3  สัปดาห สัปดาห
ละ 4 คาบเรียน โดยใชคาบเรียนเปนคาบคู คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก  
กําหนดใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ  
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  3. แบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เปนแบบวัดเชิงสถานการณที่ผู วิจัยสรางขึ้น
ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 2) ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการหา
คําตอบ 3) ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด และ5) ขั้นท่ี 5 ขั้น
สรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ จํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจํานวน  

1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย

เปนฐานโดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดาน
บรรยากาศการเรียน และดานประโยชนที่ไดรับ 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ การจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 

การสรางเครื่องมือในการทําวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. แผนการจัดการเรียนรู  

ผูวิจัย ไดสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ  โดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงประกอบไปดวย 6 แผน ใชเวลาสอน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน 
เรียนคาบคู คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 12 คาบเรียน มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําราเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   

1.2 ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู โดย
ใชวิจัยเปนฐาน ในแตละขั้นตอน เพ่ือทําความเขาใจในกระบวนการใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน จํานวน 6  แผน โดยแบงออกเปน 2  

วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน ไดแกแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ซ่ึง
ประกอบไปดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
จํานวน 2 คาบ 2) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ
(ตอ) จํานวน 2 คาบ 3) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ(ตอ) จํานวน 2 คาบ และวงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน ไดแกแผนการ
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จัดการเรียนรูที่ 4-6 ซ่ึงประกอบไปดวย 4) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ
ในทองถิ่น จํานวน 2 คาบ 5) แผนการจัดการเรียนรูที ่5 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 
(ตอ) จํานวน 2 คาบ 6) แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน(ตอ) 
จํานวน 2 คาบเรียน โดยแตละวงจรมีขั้นตอนมีตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นท่ี  1 
ขั้นต้ังคําถามทาทาย 

 

-นักเรียนสา มารถเลือกสินค าและบริกา รใน
ทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยูพรอมท้ังเลือกสินคา
และบริการท่ีกลุมตนสนใจ   
-นักเรียนเขียนความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาต้ังชื่อเรื่อง  วัตถุประสงคที่สอดคลองกับ
สินคาและบริการท่ีกลุมตนเองสนใจศึกษา 

ขั้นท่ี  2 
ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 

 

-นักเรียนสามารถรวบรวมเนื้อหา  ระบุขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑทองถ่ินท่ีกลุมตนเองสนใจ  
พรอมท้ังบอกประเภทของสินคาและบริการและ
ปญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 

ขั้นท่ี  3 
ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 

 

-นักเรียนสามารถระดมความคิดภายในกลุมเพ่ือ
สรางเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล  ที่ มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพปญหา
ที่เกิดข้ึน  

ขั้นท่ี  4 
ขั้นสะทอนแนวความคิด 

 

-นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลพรอมท้ัง
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม
ในรูปแบบตารางสถิติพรอมท้ังแปลความหมายผล
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ขั้นท่ี  5 
ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

 

-นักเรียนสรุปผลประเด็นการวิจัยโดยสามารถให
เห ตุผลประกอบ   พรอม ท้ั งสา มา รถ เ ขี ยน
ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไปและจัด
บอรดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอขอมูลในชั้นเรียน 

 
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและขอ

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง
อาจารยที่ปรึกษาไดใหขอเสนอแนะวา กิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอนในกระบวนการวิจัยเปน
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ฐานควรเขียนใหชัดเจนและมีความสอดคลองท้ัง 5 ขั้นตอน องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
ควรเขียนใหถูกตองและปรับวิธีการวัดและประเมินผลใหถูกตองตามที่ต้ังไว 

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานประกอบ 

ดวย 1) ผูเช่ียวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ 3) ผู เชี่ยวชาญดานการ
วัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) 
แลวหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ , 2549 :177) 
+1  หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

    0   หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
        -1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 คาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีคา
ต้ังแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซ่ึงจากการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ไดเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข  หนา 96-97)   

จากสูตร 

IOC =  
N

R
 

IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ  
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุง

แกไข ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา การเขียนขอสรุปทั่วไปควรเขียนใหเปนเหตุเปนผลกัน  และควร
เขียนกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีความชัดเจนใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน ในแตละแผนการจัดการเรียนรูควรปรับกา รต้ังคําถามใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยใหตัดคํา
ฟุมเฟอยในขอคําถามออกไปเพ่ือที่เวลานักเรียนฟงขอคําถามจะเกิดความเขาใจในคําถามมากขิ่งข้ึนทั้ง
ในแผนการจัดการเรียนรูและในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยควรตัดคํา
บางคําออกเพ่ือใหนักเรียนตอบปญหาไดตรงประเด็น เชน ในแผนท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย ในคําถาม
ขอที่วา นักเรียนเคยบริโภคสินคาและบริการทองถิ่นในภาคเหนืออะไรบาง ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ
วา คําถามในรูปแบบนี้ไมควรใชคําวา “เคย” ในขอคําถามควรท่ีจะตัดออกใหเปลี่ยนเปนถามวา  
“นักเรียนบริโภคสินคาและบริการทองถ่ินในภาคเหนืออะไรบาง” และในทุกๆแผนการจัดการเรียนรู
ควรวงเล็บทักษะกระบวนการในกิจกรรมดวย รวมท้ังควรตรวจสอบภาษาใหถูกตอง 
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1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ไปทดลองใช 
(Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนราชวินิตบางแกว อํา เภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ จํานวน 50 คน กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2557 ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการสุมแผนการจัดการเรียนรู  โดย เลือกแผนจัดการเรียนรูที่  1 - 3 ซ่ึง
แผนการจัดการเรียนรูที่สุมไปใชนั้นสามารถดําเนินการสอนไดตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ดวยการจัดการเรียนรู โดยใช
วิจัยเปนฐานไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จากขั้ นตอนการสรา งแผนการจัดการเรียนรู  เรื่ อง การผลิตสิ นคา และบริกา ร และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน สามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1  

 

   

ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3  

 

 ขั้นที่ 4  

 

ขั้นที่ 5  

 

ขั้นที่ 6 

 

ขั้นที่ 7 

 

  

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิจัยเปนฐาน         

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน         

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสอนผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

นําแผนการจัดการเรียนรูปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานไปทดลองใช (Tryout) 

นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นที่ 8 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน โดยมี
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราช
วินิตบางแกว กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เก่ียวกับมาตรฐาน
การเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา การวัดและประเมินผล 

2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

2.3 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา 
เพ่ือใหสามารถสรางแบบทดสอบไดถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคที่ กําหนดไว 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ โดย
วิเคราะหขอสอบตามระดับความรูของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของแอน
เดอรสันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, 2001) จํานวน 60 ขอ ดัง
ตารางที่ 9 ดังนี้  
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะหขอสอบปรนัยที่แสดงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ 
              แอนเดอรสันและแครทโวล 

จุดประสงคการเรียนรู 

พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 

รวม 

จํา
 

เขา
ใจ

 

ปร
ะยุ
กต

ใช
 

วิเค
รา
ะห
 

ปร
ะเม

ินค
า 

สร
าง
สร
รค
 

เร่ืองท่ี  1  ความหมายความสําคัญและ
หลักการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิภาพ 
1.นักเ รียนสามา รถอธิบายความหมาย  
ความสําคัญของการผลิตสินคาและบริการได 
2.นักเรียนสามารถอธิบายปจจัยการผลิต
สินคาและบริการได 
3.นักเรียนสามารถจําแนกปจจัยการผลิต
สินคาและบริการได 
4.นักเรียนสามารถอธิบายปจจัยท่ีมี อิทธิพล
ตอการผลิตสินคาและบริการได 
5.นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการผลิตสินคาและบริการได 
6.นักเรียนเห็นความ สําคัญในการศึกษา
เรี ยน รู ป จ จั ย ท่ี มี ผลต อกา รผ ลิต  เ พ่ือ
ประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตท้ังในปจจุบันและอนาคตได 
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เร่ือง ท่ี  2  การผลิตสินคาและบริการใน
ทองถ่ิน 
1.นักเรียนสามารถยกตัวอยางการผลิตสินคา
ในทองถ่ินได 
2.นักเรียนสามารถจําแนก วิเคราะหปญหาท่ี
เกิดจากการผลิตสินคาในทองถ่ินได 
3.นักเรียนสามารถวิเคราะหแนวทางแกไข
ปญหาท่ีเกิดจากการผลิตสินคาในทองถ่ินได 
4.นั กเ รี ยนมี ความ สนใ จ ศึกษา เรี ยน รู
กระบวนการผลิตสินคา เพ่ือประโยชนในการ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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ทั้งนี้ผูวิจัยตองออกขอสอบ 60 ขอ เพ่ือนําไปหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 
(r) ของแบบทดสอบ กับนักเรียนซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวจึงคัดเลือกขอสอบท่ีไดคาตามเกณฑที่
กําหนดใหคงเหลือ 30 ขอ 

2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาไดใหขอเสนอแนะวา ควรออกขอสอบใหมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคและพฤติกรรมแตละดานท่ีกําหนดไว  ควรแกไขขอคําถามโดยการตัดคํา
ฟุมเฟอยออกจากคําถามและควรปรับตัวเลือกของคําถามใหมีความชัดเจนและทั้งตรวจสอบภาษาใหมี
ความถูกตอง ชัดเจน 

2.6 ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลว ใหผู เชี่ยวชาญ 3 ทาน
ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ3) ผู เชี่ยวชาญ
ดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content 

Validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู กับจุดประสงค ( Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาดังนี้ 
+1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

คาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) มีคา ต้ังแต 0.50 

ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 192) ซ่ึงจากการหา
คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คาสูงสุดเทากับ 1.00 คา ตํ่าสุด
เทากับ 0.66 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.84 (ดังภาคผนวก ข หนา 98-103)   

จากสูตร 

IOC =  
N

R
 

IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ  
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2.8 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวา ควรแกไขในเรื่องการใชภาษากับขอคําถามและตัวเลือกตางๆใหมี
ความชัดเจน และตัดคําฟุมเฟอยออก  

2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60 ขอ ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนราชวินิตบางแกว  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ  จํานวน 50 คน กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง
0.20-0.80 และเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.38-0.70 คาอํานาจจําแนก ( r) อยูระหวาง 0.20-0.52 (ดัง
ภาคผนวก ข  หนา 104-106) โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป ทั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบ
ใหคงเหลือทั้งสิ้น 30 ขอ (มาเรียม  นิลพันธุ 2551:180-188) 

2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช
สูตร KR - 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.74 

2.11 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิตบางแกว  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา เพ่ือใหสามารถสราง
แบบทดสอบไดถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไว 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การผลิตสินคาและบริการ 

นําแบบทดสอบเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาความยากงาย (p) คา
อํานาจจําแนก (r) 

นําแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)  

นําแบบทดสอบ เร่ือง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ข้ันท่ี 2  

ข้ันท่ี 1  

ข้ันท่ี 3 

ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 5  

ข้ันท่ี 6  

ข้ันท่ี 7  

ข้ันท่ี 8  

ข้ันท่ี 9  

ข้ันท่ี 10  

ข้ันท่ี 11 
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3. แบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย    
ผูวิจัยไดสรางแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เปนแบบวัดเชิงสถานการณ

จํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นต้ังคําถามทาทาย 2) ขั้นคิดคนวิธีการหา
คําตอบ3) ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นสะทอนแนวความคิด และ 5) ขั้นสรุปแนวคิดและคนพบ
คําตอบ โดยกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนรายขอในลักษณะของรูบริค 4 ระดับ ดังตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยโดยใชเกณฑรูบริคส 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3  2 1   0  
 

ขั้นท่ี  1   
ขั้นตั้งคําถามทาทาย 

 
 

    นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยูได
อ ย า ง น อ ย  4  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

  นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยูได
อ ย า ง น อ ย  3  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

     นั ก เ รี ย น
สา ม า รถ เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ใ น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี
นักเรียนอาศัยอยู
ไดอยางนอย  2
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  
พร อ ม ท้ั ง เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ท่ี ก ลุ ม ตนสน ใ จ  
พรอมเขียนความ
เ ป น ม า แ ล ะ
ความ สําคัญของ
ปญหาต้ัง ช่ือเ ร่ือง  
วั ต ถุ ประ สง ค ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สินคาและบริการ
และการคัดเลือก
ก ลุ ม ตัวอ ย า ง ท่ี
กลุมตนสนใจได 
 

       นั ก เ รี ยน ไ ม
สามารถเลือกสินคา
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น
ทอง ถ่ินท่ีนักเรียน
อาศัยอยูได    ไม
สามารถเลือกสินคา
และบริการท่ีสนใจ
ได   

 
ขั้นท่ี  2    

ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 

      

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เน้ือหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคา และบ ริกา ร
ประกอบกับสภาพ
ปญหาได 

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคาและบริการได 

  นักเรียนสามารถ
รวบรวม เน้ื อหา  
ระบุขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑทอง ถ่ิน
ท่ีกลุมตนเองสนใจ
ได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ
ท อ ง ถ่ิ น ท่ี ก ลุ ม
ตนเองสนใจได   

   ส
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ตารางที่ 10 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยโดยใชเกณฑรูบริคส (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3  2 1  0 
 

ขั้นท่ี  3   
ขั้นทดลองสืบคน

ขอมูล   
 

     นักเรียนสามารถ
ระดมความคิดภายใน
ก ลุ ม เ พ่ื อ ส ร า ง
เคร่ืองมือในการเก็บ
รวมรวมข อมูล  ท่ี มี
ความ สอดคลอง กับ
วัต ถุ ประ สง ค แล ะ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และมีการต้ัง คําถาม
โ ด ย ใ ช ภ า ษ า ท่ี
เหมาะสม   

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม
ความคิดภายในกลุม
เพ่ือสราง เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวม
ขอมู ล  ท่ี มีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประ สงค กา ร
วิจัย 

  นักเรียนสามารถ
ระ ด ม คว าม คิ ด
ภายใ นก ลุม เ พ่ือ
สรางเคร่ืองมือใน
การเก็บรวมรวม
ขอมูล   
 

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส าม า ร ถร ะ ด ม
ความ คิดภายใ น
ก ลุ ม เ พ่ื อ สร า ง
เคร่ืองมื อในกา ร
เก็บรวมรวมขอมูล   
 

 
ขั้นท่ี  4 
ขั้นสะทอน
แนวความคิด 

 

     นักเรียสามารถ 
เก็บ รวบรวม ขอมู ล
พร อม ท้ัง วิ เ คร า ะห
ขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
ขอมู ลภาคสนามใ น
รูปแบบตารางสถิติได
ถูกตองและมีความ 
สมบูรณพรอมท้ังแปล
ความหมายผลการ 
วิเ คร า ะห ข อมู ล ไ ด
ถูกตองและสามารถ
นําเสนอขอมูลไดอยาง
ค ร บ ถ ว น ต า ม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวได 

    นักเรียนสามารถ 
เก็บรวบรวมขอมูล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลภาคสนาม
ในรูปแบบตาราง
สถิติไดถูกตองและมี
ความสมบูรณพรอม 
ท้ังแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห
ขอมูลได 

   นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลภาค 
สนามในรูปแบบ
ตา ร า ง ส ถิ ติ ไ ด
ถูกตองและมีความ
สมบูรณได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลภาค 
สนามในรูปแบบ
ตา ร า ง ส ถิ ติ ไ ด
ถูกตองและมีความ
สมบูรณได   

 
ขั้นท่ี  5 

ขั้นสรุปแนวความคิด
และคนพบคําตอบ 

 

       นักเรียนสามารถ
สรุปผลกา รวิจัยโดย
สาม า รถ ให เ ห ตุผล
ประกอบ  พรอมท้ั ง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ทําวิจัยคร้ังตอไปและ
จัดบอรดนิทรรศการ
เพ่ือนําเสนอขอมูลใน
ช้ันเรียนได 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ผล ก า ร วิ จั ย โ ด ย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ  พรอมท้ัง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอ เสนอแนะเ พ่ือ
กา ร ทํ า วิ จั ย ค ร้ั ง
ตอไป 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ผลกา ร วิจั ย โ ดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ผลกา ร วิจั ย โ ดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ   
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ตารางที่ 11 ระดับเกณฑการประเมินของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
2.50 - 3.00   ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูงมาก 
2.00 - 2.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูง 
1.50 - 1.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่า 
   0 - 0.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่ามาก 

 

แบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี เก่ียวกับกา รสรางแบบวัดความสามารถดา น

กระบวนการวิจัยและเกณฑการใหคะแนนเปนคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับ แลวนําขอมูล
มาพิจารณาแนวทางการสรางแบบวัดทักษะความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว  
คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ส22103 สังคมศึกษาแลวสรางแบบวัด
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

3.3 สรางแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เปนแบบวัดเชิงสถานการณ โดยวัด
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย ขั้นท่ี  2 ขั้นคิดคน
วิธีการหาคําตอบ ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด และขั้นท่ี 5 ขั้น
สรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ 

3.4 นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือ
ตรวจพิจารณา โดยนํามาปรับปรุงแกไข ดังนี้ ควรมีการเรียงลําดับขั้นตอนของกระบวนการใหมีความ
เชื่อมโยงกันและขอคําถามในแตละขั้นควรเขียนใหมีความชัดเจน ตัดคําฟุมเฟอยออกจากขอคําถาม
และปรับรูปแบบการเขียนคําถามเพ่ือสื่อความหมายใหงายแกการเขาใจ 

3.5 นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจั ยเสนอผู เชี่ยวชาญ จํานวน  3 ทาน
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู และดานการวัดและการประเมินผล 
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา และคุณลักษณะที่ตองการวัด และหาคาดัชนีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ( Index of Item Objective Congruence :IOC) โดยใหผู เชี่ยวชาญ
พิจารณาดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ , 2549 :177) 

+ 1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู 
   0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 - 1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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 คาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence : IOC )  มีคา
ต้ังแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซ่ึงจากการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ไดเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข  หนา 108-109)   

จากสูตร 

IOC =  
N

R
 

IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ  
ซ่ึงผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคาเฉล่ียรวม 

เทากับ 1.00  

3.6 นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพ่ือนํามาตรวจสอบความเหมาะสมของการใชสํานวนภาษา และพรอมวิเคราะหความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และคุณลักษณะที่ตองการวัด และหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย โดยวิเคราะหจากสูตร Cornbanch's  Alpha ซ่ึงผล
การวิเคราะห มีผลเทากับ 0.71 (ดังภาคผนวก ข  หนา 110-111)   

3.7 นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยที่ไดไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนราชวินิตบางแกว จํานวน 50 คน 

จากขั้นตอนการสรางแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สามารถสรุปไดเปนแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
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ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแกว  
คําอธิบายรายวิชา  โครงสรางรายวิชาและผลสัมฤทธิ์  รายวิชา  ส22103  สังคมศึกษา  

สรางแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย  เปนแบบวัดเชิงสถานการณ 

นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือ
ตรวจพิจารณา 

นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกตอง ภาษาที่ใช แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 

นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try Out) 

ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกับการสรางแบบวัดความสามารถดาน
กระบวนการวิจัย 

นําแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยที่ไดไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

              
                            
 

                                                    
   
           
                    
 

                       
  

 

                   
 

 

  
 

 

                                                  
  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย   
 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดาน
บรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ 

   ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยใหนั กเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ          
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยมีขั้นตอนในการสราแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ดังนี้ 
     5.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากงานวิจัย เอกสาร
การวัดและประเมินผล 

      5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐาน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 ขอ ดานบรรยากาศการเรียนรู
จํานวน 3 ขอ และดานประโยชนที่ไดรับจํานวน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น  10 ขอ และกําหนดเกณฑระดับ
ความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรท (Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 107) ดังตารางท่ี 12 ดังนี้ 
ตารางที่ 12 เกณฑการกําหนดระดับความคิดเห็น 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 เห็นดวยมากท่ีสุด 
4 เห็นดวยมาก 
3 เห็นดวยปานกลาง 
2 เห็นดวยนอย 
1 เห็นดวยนอยท่ีสุด 

  

สําหรับการใหคาความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายดัง
ตารางที่ 13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น 
ชวงคะแนนเฉล่ีย เกณฑการแปลความหมายของความคิดเห็น 

4.50 – 5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 เห็นดวยมาก 

2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย 
1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยท่ีสุด 

   
 5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะ 
 5.4 ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจ ารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

5.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษาที่ใช แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index 

of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  

            + 1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามเปนตัวแทนพฤติกรรมนั้น 

               0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามเปนตัวแทนพฤติกรรมนั้น 

              - 1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมเปนตัวแทนพฤติกรรมนั้น 

      คาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) มีคา ต้ังแต 
0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซ่ึงจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข  หนา 114)   
      5.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวาควรใชขอคําถามแตละดานควรเปนคําถามที่แสดงถึง
กระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และควรเขียนใหกระชับไดใจความ 
      5.7 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสานสามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
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สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากงานวิจัย 

เอกสารการวัดและประเมินผล 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานไปใชเปน
เคร่ืองมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 

              
                            
 

                                                    
   
           
                    
 

                       
  

 

                   
 

 

  
 

 

                                                  
แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ขั้นกอนการทดลอง เปนข้ันที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู  2) แบบทดสอบวั ด
ผลสั มฤทธ์ิทา งการ เรี ยน  เ รื่อง  การผลิตสิ นค าและบริ กา ร  3)  แบบวัดความสามา รถดา น
กระบวนการวิจัย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

1.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) เพ่ือวัด
ความรูพ้ืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน 

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 

ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 5 

ข้ันท่ี 6 

ข้ันท่ี 7 
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2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว จํานวน 6 แผน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 เวลาที่ใชการทดลอง โดยทําการทดลองจํานวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน ตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู 

2.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาเรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ประกอบดวย            
การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 6 แผน   

2.3 แบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เปนแบบวัดเชิงสถานการณที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 2) ขั้นท่ี 2  ขั้นคิดคนวิธีการหา
คําตอบ 3) ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4) ขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด และ5) ขั้นท่ี 5  ขั้น
สรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ   

3. ขั้นหลังการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบ
กับนักเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

การวิเคราะหขอมูล  

 1. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังรายละเอียด  ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกอนและหลังเรียน เรื่อง การผลิตสินคา

และบริการ  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  เรื่อง 
การผลิตสินคาและบริการดังนี้ 

 1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 1.2.2 ตรวจสอบความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

 1.2.3 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

1.2.4 ตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย  ซ่ึง
งานวิจัยนี้ใชสูตร  KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
2.1 การแปลผลคาผลทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ

และแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

2.2 เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ
กอนและหลังเรียน โดยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 

2.3 การประเมินแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยหลังเรียน ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด แปลผลโดยคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.4 การแปลคาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน ดังนี้ 

 2.4.1 การแปลคาของแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แปลผลโดยคาเฉลี่ย ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.4.2 การวิเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือการแปลคาของแบบ
พรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ใชการวิเคราะหเนื้ อหา  (Content 

Analysis) 

 

สรุป 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยกอน
ทดลอง  (Pre Experimental Designs)  แบบกลุมเด่ียวสอบกอนและหลัง (The One - Group 

Pretest Posttest  Designs) กลุมตัวอยางท่ีใชคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6 ภาคเรียนท่ี 2  ป
การศึกษา  2557  โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การผลิตสินคา
และบริการ  จํานวน 50 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําขอมูลมา
วิเคราะหโดยเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนน
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ทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  โดยทดสอบคาทีแบบไม
เปนอิสระตอกัน  (t-test dependent) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความติดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศการเรียน  และดาน
ประโยชนที่ไดรับ  วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอมูลที่
เปนขอเสนอแนะใชการคิดวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis) สรุปวิธีดําเนินการวิจัยไดดัง
ตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ตารางสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย  

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  เร่ือง   การ
ผลิตสินคาและบริการของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  
2 ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน  
 

-ทดสอบโดยใชแบบทด 

สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนรูกอนเรียน 

 

-ทดสอบโดยใชแบบทด 

สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนรูหลังเรียน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  
 2/6 โรงเรียนราชวินิตบาง
แกว  อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการจํานวน   50 

คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2557 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  วิเคราะห
ขอมูล  โดยใชคาเฉล่ีย (

)  ส ว น เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน(S.D.) ทดสอบ 

คาทีแบบไมเปนอิสระตอ
กัน  (t-test dependent)   
 

2.เพ่ือศึกษาความสามารถ 

ดานกระบวนการวิจัยหลัง
การจัดการเรียนรู  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  
2  ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน  
 

-ทดสอบโดบใชแบบวัด
ความ สาม า รถด า น
กระบวนการวิจัย 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  
2/6 โรงเรียนราชวินิตบาง
แกว  อําเภอบางพลี  จังหวัด 

สมุทรปราการ   จํานวน  50  

คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาค
เรี ยน ท่ี 2  ปการ ศึกษา  
2557 

แบบวัดความสามารถ 

ดา นกระบวนกา ร วิจั ย
วิเคร าะหข อมูล โดยใ ช
คาเฉล่ีย( )สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.)  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาป ท่ี  2  ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใช วิจัย
เปนฐาน 

 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน  เร่ือง การผลิต
สินคาและบริการ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  
2/6 โรงเรียนราชวินิตบาง
แกว  อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการจํานวน   50 

คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2557 

แบบสอบถามความคิดเห็น  
วิเคราะหขอมูล  โดยใช
ค า เ ฉ ล่ี ย ( )  ส ว น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
และ วิ เ คร า ะห เ นื้ อห า  
(Content  Analysis) 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/6 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผูวิจัยไดดําเนินตามวัตถุประสงคการวิจัยและไดนําผลการดําเนินการมาวิเคราะหขอมูล 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถดานกระบวนการวิจัย ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  การผลิตสินคาและบริการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ปรากฏดังตารางท่ี  15 

 
ตารางที่ 15 แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การผลิตสินคาและบริการของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   

คะแนน จํานวนคน คะแนนเต็ม คะแนน
เฉล่ีย   

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
t p 

กอนเรียน 50 30 14.84 3.48 14.78 0.00 
หลังเรียน 50 30 22.64 2.53 
 
 ตารางที่ 15 พบวาผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  = 22.64, S.D. = 2.53) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (  =14.84, 
S.D. = 3.48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ผลการศึกษาความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ปรากฏดังตารางท่ี 16 
 

ตารางที่ 16 แสดงผลการศึกษาความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
              หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
จํา
นว

นนั
กเร

ียน
 

คะ
แน

นเต
็ม หลังเรียน 

ระด
ับค

วา
มส

าม
ารถ

 

ลํา
ดับ

ที่ 

 S.D 

1.  ขั้นที่  1  ขั้นต้ังคําถามทาทาย 50 3 2.53 0.69 สูงมาก 3 
2.  ขั้นที่  2   ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 50 3 2.21 0.66 สูง 4 
3.  ขั้นที่  3  ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 50 3 2.57 0.80 สูงมาก 2 
4.  ขั้นที่  4  ขั้นสะทอนแนวความคิด 50 3 2.07 0.73 สูง 5 
5.  ขั้นที่  5  ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบ 
     คําตอบ 50 3 2.59 0.74 สูงมาก 1 

คาเฉล่ีย 3 2.39 0.72 สูง  
ระดับของความสามารถดานกระบวนการวิจัย ระดับสูง 

 
จากตารางท่ี 16 สรุปไดวา คะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง  
( =2.39, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยการเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ขั้นที่ 
5  ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ( =2.59, S.D.= 0.74) ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 
( =2.57, S.D. = 0.80) ขั้นที่ 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย ( =2.53, S.D.= 0.69) ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธี
หาคําตอบ ( =2.21, S.D.= 0.66) และข้ันที่ 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด ( =2.07, S.D.= 0.73)   
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย 
              ใชวิจัยเปนฐาน 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง 4.60 0.81 เห็นดวย 

มากท่ีสุด 
1 

2. นักเรียนไดเรียนเปนกลุมและชวยกันทํางานกลุม 4.36 0.66 เห็นดวยมาก 3 
3. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการวาง 
   แผนการปฏิบัติงานจริง 

4.40 0.57 เห็นดวยมาก 2 

4. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก 
   กระบวนการวิจัย 

4.30 0.61 เห็นดวยมาก 4 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.41 0.66 เห็นดวยมาก (1) 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ดวยการยิ้มแยม 
   แจมใสและใหความเปนกันเองกับนักเรียน 

4.44 0.66 เห็นดวยมาก 1 

6. นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนในชั้น 
   เรียนและครู 

4.04 0.63 เห็นดวยมาก 3 

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรม 
   การเรียนรู 

4.22 0.76 เห็นดวยมาก 2 

รวมดานบรรยากาศการเรียนรู 4.23 0.68 เห็นดวยมาก (2) 
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ตารางที่ 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย 
              ใชวิจัยเปนฐาน (ตอ) 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
8. นักเรียนไดฝกฝนกระบวนการสรางองคความรูดวย
ตนเองจากการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

4.20 0.69 เห็นดวยมาก 1 

9.  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ
และการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน 

4.12 0.68 เห็นดวยมาก 3 

10. นักเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปใชในชีวิต 
ประจําวันได  และนําไปใชกับสาระอ่ืนๆ 

4.18 0.69 เห็นดวยมาก 2 

รวมดานประโยชนท่ีไดรับ 4.16 0.68 เห็นดวยมาก (3) 
ความเห็นโดยภาพรวมทุกดาน 4.26 0.67 เห็นดวยมาก  

 
จากตารางท่ี 17 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบโดยใชวิจัยเปนฐาน

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( =4.26 , S.D.= 0.67)เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
กิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเปนลําดับท่ีหนึ่ง ( =4.41, 
S.D.= 0.68)  รองลงมาท้ังสองไดแกดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากเปนลําดับที่สอง ( =4.23, S.D.= 0.68) และดานประโยชนที่ไดรับ  นักเรียนมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย ( =4.16, S.D.= 0.68) ซ่ึงแตละดานมีรายละเอียดดังนี้  

ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( =4.41, S.D.= 
0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ นักเรียนไดฝกฝนกระบวนการ
สรางองคความรูดวยตนเองจากการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน  ( =4.20, S.D.= 0.69) นักเรียน
สามารถนํากระบวนการวิจัยไปใชในชีวิตประจําวันได  และนําไปใชกับสาระอ่ืนๆ ( =4.18, S.D.= 
0.69) และนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆและการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน  
(  =4.12, S.D. = 0.68) 

ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( =4.23 , 
S.D.= 0.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง  ( =4.60, S.D.= 0.81) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมให
นักเรียนไดฝกการวางแผนการปฏิบัติงานจริง ( =4.40, S.D.= 0.57) นักเรียนไดเรียนเปนกลุมและ
ชวยกันทํางานกลุม ( =4.36, S.D.=0.66) และกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรี ยนไดเรียนรูจาก
กระบวนการวิจัย ( =4.30, S.D.= 0.61)   

ดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( =4.16, S.D.= 
0.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ครูสรางบรรยากาศท่ีดีในช้ัน
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เรียน ดวยการยิ้มแยมแจมใสและใหความเปนกันเองกับนักเรียน  ( =4.44, S.D.= 0.69) นักเรียนมี
ความกระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ( =4.22, S.D.= 0.76) และนักเรียนมี
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนในชั้นเรียนและครู ( =4.04, S.D.= 0.63) 

สําหรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  พบวา
นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนดวยการสรางองคความรูดวยตนเองนักเรียนไดฝกประสบการณ
การทํางานเปนกลุม ไดเรียนรูกับเพ่ือนๆไปพรอมกัน และทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญา
ในทองถิ่นของตนอีกดวย 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัยกอนทดลอง 
(Pre-Experimental Designs)แบบกลุมเดียวสอบก อนและหลั ง ( The one-Group Pretest-

Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและ
บริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 2) ศึกษา
ความสามารถดานกระบวนการวิจัยหลังการจัดการเรียนรู  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  โรงเรียนราชวินิตบางแกว  อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เรียนรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม   เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ จํานวน 50 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  ที่ผานการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เรื่อง การผลิต
สินคาและบริการ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  มีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.87 คาความยากงาย (p) ระหวาง0.38-0.70คาอํานาจจําแนก ( r) อยูระหวาง 
0.20-0.53 และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.76 สําหรับการวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดย
ใชสถิติคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ( t-test 

dependent) และการวิ เคร าะห เนื้อหา (Content Analysis) 3)แบบ วัดความสามารถดา น
กระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนแบบวัดเชิงสถานการณซ่ึงกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนรายขอใน
ลักษณะรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับ โดยวัดความสามารถ  5 ดาน  ประกอบดวย 1) ขั้นต้ัง
คําถามทาทาย 2) ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 3) ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 4)  ขั้นสะทอนแนวความคิด และ 
5)  ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ  และ5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนแบบวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ  
โดยสอบถามความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดาน
ประโยชนของการจัดการเรียนรู ซ่ึงแบงออกเปนขอยอย 10 ขอ ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหา
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คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติทดสอบคาทีแบบไมเปน อิสระตอกัน (t-test 

dependent)ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได  ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
วิจัยเปนฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. ความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยปนฐาน อยูในระดับสูง  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  

 

อภิปรายผล  
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
วิจัยเปนฐาน สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  
2  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน  เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนจัดประสบการณที่จะสนับสนุนและชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัย
เปนฐาน มีพ้ืนฐานมาจากกลุมทฤษฎีการเรียนรู คอนสตรัคติวิซึม(Constructivism) ที่เนนวาการ
เรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรู(Construct) การเรียนรู
เปนสิ่งที่บุคคลสรางขึ้นดวยตนเองเกิดจากการสัมพันธของสิ่งท่ีพบเห็น  รวมกับความรูความเขาใจที่ มี
อยูเดิม บุคคลจะเรียนรูไดโดยการมีปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน ประสบการณและสิ่งแวดลอม
ตางๆผานกระบวนการโครงสรางทางสติปญญา และบูรณาการระหวางความรู เดิมที่ มีอยูกอนกับ
ประสบการณที่ไดรับใหมทําใหเกิดการคิดดวยตนเอง อมรวิชช นาครทรรพ(2547:38) โดยแนวคิด
เก่ียวกับการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิ ซ่ึม (Constructivism) มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่สําคัญคือทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเพียเจต (Piaget)  โดยเพียเจตเช่ือวาการที่บุคคล
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มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมาต้ังแตแรกเกิดจะมีผลทําใหระดับสติปญญาของบุคคลนั้น
พัฒนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในดานการเรียนรูของบุคคลเพียเจต มีความเช่ือวาการที่
บุคคลมีพัฒนาการทางสติปญญาชาเร็วแตกตางกันนั้น  ขึ้นอยู กับองคประกอบ ดานประสบการณ
(Experience) เพียเจต เชื่อวาการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดเวลา   ทําให
เกิดการสั่งสมของประสบการณในบุคคลนั้นๆเพียเจต ไดแบงประสบการณของบุคคลออกเปน  2  

ประเภท คือประสบการณที่ เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง กายภาพ(Physical  

Environment)  และประสบกา รณที่ เก่ียวของกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร ( Logical-

Mathematical)จากแนวคิดของเพียเจตดังกลาวสะทอนใหเห็นวา บุคคลแตละคนมีความสามารถใน
การเรียนรูแตกตางกัน สุมาลี กาญจนชาตรี (2543 : 27) ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึง
ตองพิจารณาใหสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคล ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานไดนําแนวความคิดคอนสตรัคติวิซ่ึม มาประยุกตใชในข้ันท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบซ่ึง
นักเรียนจะตองรวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องท่ีนักเรียนสนใจทําการศึกษา ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคน
ขอมูล ซ่ึงนักเรียนจะสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด  ซ่ึงนักเรียน
ลงมือศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล  และ
ในขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ ซ่ึงนักเรียนสรุปประเด็นผลการศึกษาโดยใหเหตุผล
ประกอบ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความคิดของอํารุง จันทวานิช (2547 :8-10) กลาววาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน  ดานประโยชนตอผู เรียนโดยผู เรียนไดรับการพัฒนาเกิด
ทักษะการใชการวิจัยในการแสวงหาความรู เรียนรูทฤษฎี แนวคิด หลักการ และขอคนพบท่ีมี
ความหมายมีความเที่ยงตรง  รูจักวิเคราะหปญหา  การวางแผนการแกปญหาหรือการพัฒนา เก็บ
รวบรวมขอมูล สรุปผล นําผลการวิจัยไปประยุกตใช นอกจากนี้ ผูเรียนมีโอกาสไดรับการพัฒนาทักษะ
การคิด (Thinking  Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem Solving and Resolution Skills)ทักษะ
การบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) 

ทักษะประมวลผล (Compute Skills) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานท่ีใชในการวิจัยเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพ ที่ไดผานการพิจารณาและปรับแกจากอาจารยที่ปรึกษา รวมท้ังผูเช่ียวชาญด านวิธีสอน 
ดานเนื้อหา และดานการวัดและประเมินผลไดตรวจและปรับแกใหมีความถูกตอง จึงทําใหแผนการ
จัดการเรียนรูสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี ซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ ดวงละมาย (2548 :261-262) ที่ไดทํา
การพัฒนากิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  เรื่อง ชีวิตริมฝง สรุปผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยไววา ทําใหนักเรียนมีทักษะใน
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การแสวงหาความรู และแกปญหาไดดวยตนเองหากจัดกิจกรรมท่ีใชกระบวนการวิจัยหลายๆครั้งจะ
ทําใหทักษะเชนนี้ติดตัวนักเรียนไปตลอดและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี   

2. ความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานพบวา นักเรียนมีความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูง 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 2 ขั้นท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นสรุปแนวคิดและ
คนพบคําตอบ ทั้งนี้เปนเพราะวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ มุงเนนใหนักเรียนนําความรูที่ มีอยู เดิมมารวมกับประสบการณความรูที่ไดจากการ
แสวงหาความรูใหมจนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง นักเรียนไดนําผลจากการแปรขอมูลมา
เรียบเรียงเนื้อหา เพ่ือตอบสมมติฐานที่ต้ังไวโดยการถายทอดประสบการณในการเก็บรวบรวมขอมูล
ของนักเรียนท่ีมาจากสถานที่จริง และปญหาที่ตองการคนหาพบคําตอบมาจากความสนใจของ
นักเรียนเอง นักเรียนไดเรียนรูดวยความสนุกสนาน ไดกระตุนความอยากรูอยากเห็น ไดเรียนรูอยาง
อิสระตามความสนใจของตนเอง และไดคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ความรูที่นักเรีย น
ไดรับหรือคนพบนั้น ไมไดเปนความรูที่เกิดจากคําบอกเลาของครูเพียงอยางเดียว นักเรียนไดเปลี่ยน
บรรยากาศในการแสวงหาความรู และเกิดการสรางองคความรูดวยตนเอง และนอกจากนั้นในข้ัน สรุป
แนวคิดและคนพบคําตอบ นักเรียนยังไดนําประสบการณที่ไดรับมานําเสนอหนาชั้นเรี ยน ทําให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดรับจากการทําวิจัย นอกจากนี้นักเรียนยังไดฝกประสบการณ
การทํางานรวมกันเปนกลุม มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเองเพ่ือใหงาน
สําเร็จลุลวงซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 47) ที่ให
ความหมายของการวิจัยวา เปนกระบวนการสืบหาความจริงเก่ียวกับปรากฏการณตามธรรมชาติอยา ง
มีระบบ มีการควบคุม การสังเกต การบันทึก การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหและตีความหมาย
เพ่ือใหไดเปนขอเท็จจริงที่สามารถนํามาสรางเปนขอสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธของปรากฏการณนั้นๆ 
และนําผลท่ีไดมาพัฒนาหรือสรางกฎ ทฤษฎี ที่ทําใหควบคุม หรือทํานายเหตุการณตางๆได และ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 16) ที่วาการวิจัย เปนการไดมาซ่ึง
ความรูที่ทําใหเกิดองคความรูใหมในแตละสาขาและกระบวนการวิจัยยังทําใหผูวิจัยไดมีการวางแผน
เตรียมการและดําเนินการอยางเปนระบบจนคนพบความจริง  สรางความรูใหมที่ถูกตองและเปน
ประโยชนนอกจากนี้ การวิจัยไดพัฒนาคุณลักษณะใหผูวิ จัยตองมีการคิดวิ เคราะหมีความคิด
สรางสรรค มีความซ่ือสัตย มีความอดทน นับไดวาการวิจัยมีบทบาทและความสําคัญท้ังในการพัฒนาสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาคนและพัฒนางานและสงผลไปสูการพัฒนาประเทศ 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ แสงภารา (2555: 23 ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในรายวิชา สถิติเพ่ือการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหการ ถดถอยและ
สหสัมพันธอยางงาย  ผลการวิจัยพบวา  การจัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัย ชวยให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงสงผลใหนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
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คะแนนความกาวหนาเฉลี่ยของนักศึกษาเทากับ 2.70 คะแนน การประเมินคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน พบวา มีความเหมาะสมรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 
4.38 คะแนน และมีคาคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุดในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.61 คะแนน สวนผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต อการเรียนโดยใช
กระบวนการวิจัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย 
รวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.25 คะแนน  และมีคาคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียสูงที่สุดในดานวิธีสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.26 คะแนน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากเม่ือ พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเปนลําดับท่ี หนึ่ง โดยมีความ
คิดเห็นวานักเรียนสามารถแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความรูสึกใน
การไดทาทายความคิด ไดรูสึกอยากรูอยากคนพบคําตอบ และไดออกไปหาความรูภายนอกหองเรียน
และนักเรียนไดฝกฝนกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเองจากการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงเปน
การฝกใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดต้ังคําถาม ได
ทดลองสืบคนหาขอมูล ไดอธิบายบอกเลาประสบการณ ไดสรุปและสรางความรูใหมดวยตนเอง 
รองลงมาไดแกดานบรรยากาศการเรียนรูโดยมีความคิดเห็นวา ในดานบรรยากาศการเรียนรูนักเรียน
ไมไดนั่งเรียนอยูในหองเรียนเพียงอยางเดียว นักเรียนไดมีโอกาสออกไปแสวงหาความรูดวยตนเอง
ภายนอกหองเรียน ไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกันเปนกลุม ไดมีปฏิสัมพันธที่ ดีระหวางเพ่ือน โดย
ครูจะคอยใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษาดานการวางแผนการลงมือปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงาน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และคอยชวยเสริมแรงเพ่ือเสริมสรางกําลังใจในการทํางานแกนักเรียน และ
ลําดับสุดทายไดแก ดานประโยชนที่ไดรับ โดยมีความคิดเห็นวา นักเรียนสามารถนําเอาความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้เพราะวานักเรียนไดเขาใจถึงการเรียนรูวาไมไดมีขอบเขตจํากัด
เพียงแคภายในหองเรียน การเรียนรูสามารถเกิดไดทุกท่ีและทุกเวลา แมกระท่ังในชุมชนของนักเรียนก็
มีความรูและประสบการณทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถเรียนรูได ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ 
สลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 1) กลาวไววา การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนได
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมดวยความคิดของตนเอง หรือมีสวนรวมในความคิดของกลุม จนบรรลุผลสําเร็จ 
ผูเรียนจะมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง ชวยใหผู เรียนมี
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีของตนเองกับผู อ่ืน สรางความม่ันใจและ
ตระหนักในคุณคาของตนเองมากขึ้นและยังสอดคลองกับ คาริน  และซันส (Carin and Sund 1980 , 

อางถึงใน  พิมพพันธ  เดชะคุปต 2544 : 58-59)  ที่กลาววา การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผู เรียน
คนพบองคความรูและผูเรียนไดกําหนดปญหาดวยตนเอง มีอิสระเต็มที่ในการศึกษาเรียนรูตามความ
สนใจเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา , 2551: 239)  ที่กลาวไว
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ดังนี้ 1) จัดการเรียนรูควรมุงเนนพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ผูเรียนตองตอบใหไดวาจะเรียนรูอะไร  
มีลักษณะเปนอยางไร พฤติกรรมจะเปลี่ยนเปนเชนไร เรียนรูแลวผูเรียนควรมีการพัฒนาไปพรอมๆกัน
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 2)ควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
รวมกับกลุม ทํางานกลุม รูจักรับและใหตามกระบวนการกลุม 3)ยึดหลักการคิดและหลักการการชวง
เหลือตนเอง ใหการจัดการเรียนรูภายใตหลักการคือ ความรูทั้งมวลเกิดกับผูปฏิบัติ 4 ) ผูสอนควร
จัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ จัดกิจกรรมใหเกิดภาคปฏิบัติ หรือลงมือทําใหไดมากที่สุด 
เพ่ือใหเ กิดผลงา นในสภาพจริง จะทําใหส ามารถวัดและตรวจสอน ไดอยาง เปนรูปธรรม คือ 
กระบวนการ (Process) ตองควบคูไปกับผลงาน (Product) และ 5)  ควรเนนความรูที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงเปนองคความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ภายใตหลักการวาผู เรียนทุกคน มี
ความสามารถในการเรียนรูพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

นอกจากนี้ อาชัญญา รัตนอุบล (2547:77-78) กลาววาการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปน
ฐาน นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เนื่องจากผูสอนไดอํานวยความ
สะดวกแกผูเรียน คือ 1.การสรางบรรยากาศสําหรับการแสวงหาคําตอบรวมกัน (Mutual Inquiry) ซ่ึง
บรรยากาศที่ดีควรเปนบรรยากาศที่ใหความรูสึกอบอุน การเคารพซ่ึงกันและกันนําไปสูการสนทนา
และความไววางใจซ่ึงกันและกัน 2. การสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ตามความตองการของ
ตนเอง ซ่ึงมีความสําคัญ เนื่องจากผูเรียนจําเปนตองวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเองได
อยางถูกตอง  และเหมาะสมเพ่ือที่จะจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับความตองการ
และสนใจของผูเรียนอยางแทจริง 3. การวางแผนรวมกับผูเรียน เพ่ือจัดประสบการณและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จะสนับสนุนและชวยใหผู เรี ยน เกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ ต้ังไว การจัด
สถานการณการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนการเรียนรู เพ่ือใหผู เรียนเกิดความรูสึกอยากเรียน เปด
โอกาสใหผูเรียนไดไปศึกษาเก็บรวบรวมจากแหลงการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัสข อมูล
จากสถานที่จริงซ่ึงจะชวยกระตุนและเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเขารวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนตลอดเวลาดําเนินการ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลวรรณ เกษมโศธน (2553:185) การวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่2 ผลการวิจัย พบวา 1) การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน  เรื่อง สารและ
การเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพของกระบวนการ รอยละ 81.12  และประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ 
รอยละ  89.84  แสดงวามีประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สาร
และการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ  81.12/89.84  ซ่ึ งสูงกวาเกณฑที่ กําหนด  
80/802) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50   3) การวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร นักเรียนมี
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ความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน กลาวคือ ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการ
เรียนรูดานรูปแบบของส่ือ และดานความรูสึกตอคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การผลิตสินคาและบริกา ร และความสามารถ
ดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวคิดที่เปนขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
1. จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในขั้นต้ังคําถามทาทาย เปน

ขั้นตอนที่สําคัญเพราะเปนขั้นตอนที่ครูจะตองกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใน ที่ศึกษา  เพ่ือให
นักเรียนคิดที่จะสรางหัวขอที่ใชในการทําวิจัยของกลุมตนเอง และเกิดการสรางองคความรูรวมกัน 
หากจะนําวิธีการนี้ไปใช ครูควรฝกการใชคําถามและเตรียมคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียน เกิดแนวคิด 
ความสนใจในกระบวนการคนหาและสรางองคความรูจากเรื่องท่ีตองการคนพบคําตอบดวยตนเอง  

2. จากผลการวิจัยพบวาขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนมีผลระดับ
ความสามารถนอยที่สุดอาจเปนเพราะวา นักเรียนยังขาดความรูในเรื่องของการสรุปความ  ดังนั้นครู
ควรจะมีการจัดทบทวนความรูมาใหแกนักเรียนในเรื่องการเขียนสรุปความ การเรียบเรียงเนื้อหา   

3. จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ในชวงท่ีนักเรียนตองออกไป
เก็บรวบรวมขอมูล ครูจําเปนตองเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนในการสรางแบบสัมภาษณที่ มี
คําถามครอบคลุมทุกประเด็น และฝกใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการสัมภาษณ ฝกการใชภาษาที่
เหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนไดขอมูลที่ครบถวนและฝกการกลาแสดงออก 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานกระบวนการวิจัย โดยการจัดการเรียนรูโดย

ใชวิจัยเปนฐาน กับรูปแบบการจัดการเรียนรูอ่ืนๆเชน แบบโครงการ (Project Approach) และการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัย
เปนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระหนาที่พลเมือง สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร) 

2. อาจารย เพ็ญพนอ  พวงแพ   อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
สังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร)  

3. อาจารย ดร.ยุวรี  ผลพันทิน   อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของ   
               แผนการจัดการเรียนรู ดวยดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี  ΣR IOC 

1 2 3 
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนและมี
ความสัมพันธกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู มีลํา ดับข้ันตอน
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ขอสรุปท่ัวไป 
1. ขอสรุปทั่วไปมีความถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหาและชัดเจน
     

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ขอสรุปทั่วไปสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน
ได     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน  
สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรูได   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู 
1. สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู          

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. สาระการเรียนรูทําใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคและ
สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและสาระการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของ 
               แผนการจัดการเรียนรู ดวยดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี  ΣR IOC 

1 2 3 
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีลํา ดับข้ันตอนท่ีชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือและเอกสารอางอิง 
1. สื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิงมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรู    

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิงทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเนื้อหาชัดเจนมากข้ึน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิงมีความเหมาะสมกับวัย
และความสามารถของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และกิจกรรมการเรียนรู  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การวัดและประเมินผลมีการกําหนดเกณฑในการประเมิน
ที่ชัดเจน     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ทักษะและ 
เจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง   
การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ 

ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

1 ขอใดบอกความหมายของ “การผลิต” ไดถูกตอง 
(จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ขอใด ไม จัดอยูในสินคาและบริการประเภท   
“ทรัพยเสรี” (จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ขอใดเปนประเภทบริการที่ประเทศไทยควรสงเสริม
เ พ่ือ เป นแหล ง ร า ย ได เข า ปร ะเทศมา ก ท่ีสุ ด  
(ประยุกตใช) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

4 กอนเปดเทอมคุณแมพานักเรียนไปซ้ืออุปกรณการ
เรียน และเสื้อผาเครื่องแบบนักเรียน  จากการ
กระทําดังกลาว  แสดงวานักเรียนกําลังบริโภค
สินคาและบริการประเภทใด(ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ขอใดกลาวถึงหลักการผลิตสินคาและบริการตาม
ความหมายของเศรษฐศาสตรไดถูกตอง (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 สินคาและบริการขอใดแตกตางไปจากขออ่ืนๆ 
(วิเคราะห) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

7 ขอใดเปนปจจัยของการผลิตสินคาและบริการ(จํา) +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 ขอใดเปนผลตอบแทนจากปจจัยการผลิตสินคาและ

บริการประเภท “ทุน” (จํา) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 บุคคลผูไมไดประกอบอาชีพบริการไดแกขอใด 
(เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 ขอใดคือตัวอยางของการผลิต (เขาใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

11 ขอใด ไม จัดเปนปจจัยการผลิตสินคาและบริการ
ประเภท  “ทุน” (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 ขอใดจัด เปนปจจั ยกา รผลิ ตสินคาและบริกา ร
ประเภท แรงงานก่ึงมีฝมือ (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 คอมพิวเตอรในสํานักงาน จัดเปนปจจัยการผลิต
ประเภทใด (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

   ส
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ตารางที่ 19  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

14 น้ํามัน แรธาตุ ปาไม เปนปจจัยการผลิตประเภทใด 
(เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

15 ก้ังเชาที่ดินเพ่ือดําเนินกิจการฟารมโคนม  โดยใช
เครื่องจักรในการรีดนมวัว  ผลตอบแทนปจจัยการ
ผลิตสินคาและบริการที่ก้ังจะไดรับไดแกขอใด 
(วิเคราะห) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

16 พิ ศุทธิ์ ไ ด ให เอกชน เช า ที่ ดิน เ พ่ือ ต้ั ง โ ร งงา น
อุตสาหกรรมและตัวเขาเองก็ไดทํางานในตําแหนง
ผูจัดการโรงงาน   แสดงวาพิศุทธ์ิเปนเจาของปจจัย
การผลิตสินคาและบริการประเภทใด (วิเคราะห) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

17 เพราะสาเหตุใดจึงกลาววา  ผูประกอบการ  เปน
ปจจัยการผลิตสินคาและบริการที่สําคัญที่สุด 
(ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

18 เพร าะสา เห ตุ ใด  “สินค า และบริ กา ร” จึ ง มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

19 ขอใดบอกความหมายของ  “หนวยธุรกิจ”ไดถูกตอง  
(เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

20 ขอใดเปนความหมายของคําวา การประกอบการ ใน
บริษัทแหงหนึ่ง (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

21 วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐานที่มีหนาที่  ไมสัมพันธกัน
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในทางเศรษฐศาสตร หาก
นักเรียนนําเงินไปลงทุนสรางบริ ษัทกรุงเทพผลิต
เหล็กไดแกขอใด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ขอใด ไมใช ผลจากนโยบายสนับสนุนการใชสินคา
ภายในประเทศของรัฐบาล (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 2.00 0.66 
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
               การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน  
               ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

24 ขอใดที่ ไมใช ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ควรนํามา
พิจารณาในการผลิตสินคาและบริการ (วิเคราะห) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

25 สุชาติเปนเของโรงงานผลิตชามเชรามิค เขาตองการ
พัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพ่ือให
ได ผลผลิ ตมากขึ้ นและมีคุณภาพดี  สุ ชา ติต อ ง
ปรับปรุงปจจัยทางเศรษฐกิจขอใด (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 การที่บริษัทเกษตรเจริญ  ผูผลิตกะทิกลองรายใหญ
ของประเทศไดรับรองมาตรฐานความสะอาด  ISO  
19001 แสดงวาบริษัทเกษตรเจริญ  มีคุณธรรม
ทางดานใด (ประยุกตใช) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

27 คุณธรรมที่ผูผลิตหรือผูประกอบการควรคํานึงถึงมาก
ที่สุดในการผลิตสินคาและบริการไดแกขอใด 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 ขอใดเปนแรงจูงใจในการนําทรัพยากรมาผลิตเปน
สินคาและบริการ มากท่ีสุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 ขอใดเปนปจจัยที่ควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกในการ
ผลิตสินคาและบริการเพ่ือจําหนาย (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 ขอใดเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของผูประกอบการ 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 ขอใดเปนปจจัยทําใหสตรอเบอรี่ สามารถปลูกไดดี
ในจังหวัดทางภาคเหนือ(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 ขอใดกลาว ไมถูกตอง เก่ียวกับการผลิตท่ีเปนการ
สรางประโยชน (วิเคราะห) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

33 ขอใดเปนหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีบอ
เพ่ือบําบัดน้ําเสียและทําการบําบัดน้ําเสียกอนปลอย
สูแหลงน้ําสาธารณะ  (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

 
 
ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
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               การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน  
               ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ(ตอ) 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

34 การที่แมคาผลไมโกงตราชั่ง แสดงวาแมคาขาด
คุณธรรมในขอใด (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

35 รานกาแฟของสมรัก มีการคิดคนเมนูใหมเปนกาแฟ
เพ่ือผูที่รักสุขภาพไมมีคาเฟอีน จึงทําใหมีลูกคานิยม
มารับประทานกาแฟรานของสมรักเพ่ิมขึ้น จาก
เหตุการณดังกลาวขางตน  สอดคลองกับหลักการใน
ขอใดที่ผูผลิตควรนํามาใช (สรางสรรค) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 ขอใดกลาว ไดถูกตอง เก่ียวกับการผลิตท่ีเปนการ
สรางประโยชน (สรางสรรค) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 ขอใดเปนเปาหมายสําหรับการผลิตสินคาและบริการ
ในทองถิ่น (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

38 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเล เปน
สินคาและบริการในทองถิ่นของภาคใด (เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 ถานักเรียนตองการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน  
ขอใดเปนปจจัยที่ สําคัญท่ีสุด ที่นักเรียนตอง
คํานึงถึงเปนอันดับแรก (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 ปติอาศัยอยูในจังหวัดกระบี่ ปติตองการทําธุรกิจ
เก่ียวกับสินคาและบริการในทองถิ่น ปติควรเลือก
ผลิตสินคาและบริการในขอใด (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 ขอใด ไมจัดเปน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 ขอใดเปนผลผลิตที่ ไมสัมพันธ กับทองถ่ิน
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 โรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ ไดใชเครื่องจักรแทน
แรงงานมนุษยในการปอกเปลือกมันฝรั่ง ทําใหเพ่ิม
ปริมาณของผลผลิตมากกวาเดิม การใชเครื่องจักรใน
การผลิต ดังกลาวสอดคลองกับเรื่องใด (เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

44 ขอใดเปนทางแกไขปญหา เรื่อง คนงานขาดความ
ชํานาญในงานที่ทํา ที่ดีที่สุด (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

45 ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหผลิตสินคาและบริการใน
ทองถิ่นจึงไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 ขอใด ไมใช อุปสรรคในการผลิตสินคาและบริการใน
ทองถิ่น (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ขอใด ไมจัดเปน วิธีการการลดจํานวนผลิตภัณฑที่
ไมไดมาตรฐานในกระบวนการผลิต (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

48 ขอใดจัดเปนขั้นตอนการปรับปรุงการทํางานอยาง
เป น ร ะบบ เ พ่ือให ได สิน ค า ที่ มีมา ตร ฐานตาม
กระบวนการผลิต (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

49 ขอใด ไมใช ปญหาของการผลิตสินคาและบริการใน
ทองถิ่น (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

50 นักเรียนคิดวาการ จดลิขสิทธิ์และกา รคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาสงผลดี ตอการผลิตสินคาและ
บริการในทองถิ่นอยางไร (เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 การศึกษารายวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ทําใหผูศึกษา
ตัดสินใจในเรื่องใดไดถูกตอง  (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 ขอใดจัดเปนหลักการผลิตสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 ขอใดเปนสิ่งที่สําคัญ  ที่ทําใหการผลิตสินคาและ
บริการในทองถิ่นมีประสิทธิภาพ (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 ขอใด ไมใช ปญหาของการผลิตสินคาและบริการใน
ทองถิ่น (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55 กระบวนการผลิตขั้นตอนใดที่ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ (เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
               การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน 
               ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิจัยเปนฐานของผูเช่ียวชาญ(ตอ) 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

56 หลักการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน ที่ผูผลิต
ตองคํานึงถึงความตองการสินคาและบริการของ
ผูบริโภค เพ่ือผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค เปนหลักการผลิตท่ีควรพิจารณาในดานใด  
(เขาใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

57 ขอใดเปนคุณธรรมที่ผูผลิตสินคาและบริการ ควร
คํานึงถึง มากที่สุด  (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหสินคาและบริการในทองถิ่น
ของแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 การใสความคิดสรางสรรคในชิ้นงานขอใด  ถือเปน
การเพ่ิมมูลคาของผักตบชวามากที่สุด 
 (ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 

60 ผูผลิตในขอใดที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสุด 
(ประเมินคา) 

+1 +1 0 2.00 0.66 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
              สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    
              โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน KR-20 
ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.60 0.48 ใชได 
2 0.70 0.20 ใชได 
3 0.64 0.16* ใชไมได 
4 0.56 0.40 ใชได 
5 0.56 0.40 ใชได 
6 0.56 0.32 ใชได 
7 0.58 0.44 ใชได 
8 0.38 0.12* ใชไมได 
9 0.56 0.24 ใชได 
10 0.58 0.36 ใชได 
11 0.42 -0.12* ใชไมได 
12 0.58 0.36 ใชได 
13 0.58 0.36 ใชได 
14 0.42 0.04* ใชไมได 
15 0.64 0.48 ใชได 
16 0.44 0.24 ใชได 
17 0.54 -0.04* ใชไมได 
18 0.50 0.44 ใชได 
19 0.46 -0.04* ใชไมได 
20 0.62 0.52 ใชได 
21 0.52 0.40 ใชได 
22 0.46 0.28 ใชได 
23 0.64 0.32 ใชได 
24 0.52 -0.08* ใชไมได 
25 0.58 0.36 ใชได 
26 0.64 0.24 ใชได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  20 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
               สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
               โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน KR-20 (ตอ) 
ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
27 0.62 0.20 ใชได 
28 0.52 0.32 ใชได 
29 0.60 0.00* ใชไมได 
30 0.62 0.44 ใชได 
31 0.50 0.28 ใชได 
32 0.54 0.28 ใชได 
33 0.52 0.28 ใชได 
34 0.64 0.40 ใชได 
35 0.50 -0.40* ใชไมได 
36 0.56 0.32 ใชได 
37 0.58 0.44 ใชได 
38 0.62 0.20 ใชได 
39 0.52 0.40 ใชได 
40 0.64 0.40 ใชได 
41 0.56 0.32 ใชได 
42 0.58 0.04* ใชไมได 
43 0.62 0.36 ใชได 
44 0.60 0.32 ใชได 
45 0.48 -0.08* ใชไมได 
46 0.56 0.40 ใชได 
47 0.44 0.00* ใชไมได 
48 0.54 0.28 ใชได 
49 0.50 0.52 ใชได 
50 0.66 -0.12* ใชไมได 
51 0.60 0.32 ใชได 
52 0.68 -0.08* ใชไมได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล  
              สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
              โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน KR-20 (ตอ) 
ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
53 0.54 0.52 ใชได 
54 0.56 0.24 ใชได 
55 0.64 0.48 ใชได 
56 0.48 -0.16* ใชไมได 
57 0.50 0.44 ใชได 
58 0.60 0.00* ใชไมได 
59 0.62 0.36 ใชได 
60 0.64 0.00* ใชไมได 

 
 

หมายเหตุ 
1. ขอสอบขอที่ 3,8,11,14,17,19,24,29,35,42,45,47,50,52,56,58 และ 60 มีคาอํานาจ

จําแนก (r) นอย กวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ไมสามารถจําแนกเด็กเกงและเด็กออนไดจึงตัดออก 
2.  เนื่ องจ า ก มีข อสอบ เกินจํ า นวนที่ ต อ งกา ร จึ งตัดออกแบบ เจ าะจ ง  ได แก ข อที่ 

2,6,9,16,22,26,27,32,34,38,40,48 และ 54 
3. รวมตัดขอสอบออกท้ังหมด 30 ขอ และคงเหลือขอสอบจํานวน 30 ขอ 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดหาคาความเชื่อม่ัน (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริ
ชาดสัน (Kuder  Richardson) ไดเทากับ 0.76 
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ตารางที่ 21 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน 

คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน 
1 5 20 26 21 29 
2 17 21 27 14 27 
3 17 18 28 10 25 
4 15 19 29 15 26 
5 12 19 30 12 25 
6 6 20 31 10 20 
7 15 19 32 18 21 
8 18 22 33 10 22 
9 15 20 34 10 24 
10 17 19 35 17 23 
11 11 21 36 13 21 
12 18 21 37 17 22 
13 14 23 38 10 21 
14 14 20 39 19 25 
15 19 21 40 14 20 
16 16 24 41 11 24 
17 17 23 42 15 23 
18 14 21 43 16 26 
19 20 21 44 14 22 
20 13 22 45 16 24 
21 16 23 46 19 25 
122 14 25 47 20 25 
23 20 24 48 17 28 
24 16 23 49 17 26 
25 15 24 50 13 25 

กอนเรียน ( )=14.84 (S.D.=3.84) 
หลังเรียน ( )=22.64 (S.D.=2.53) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลองแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เรื่อง การผลิตสินคา
และบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

นักเรียนเคยบริโภคสินคาและบริการในทองถ่ินอะไรบาง +1 +1 +1 3.00 1.00 
สินคาและบริการในทองถ่ินของนักเรียนท่ีนักเรียนบริโภค
แลวเกิดความประทับใจคืออะไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จากกรณีตัวอยางใหนักเรียนศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนและควร
ไดรับการแกไขคืออะไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

นักเรียนจะต้ังช่ือเร่ืองการวิจัยวาอยางไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
นักเรียนคิดวาวัตถุประสงคการวิจัยคืออะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
นักเรียนจะเลือกประชากรอาชีพใดในการทําวิจัย +1 +1 +1 3.00 1.00 
นักเรียนจะเลือกกลุมตัวอยางใดในการทําวิจัย +1 +1 +1 3.00 1.00 
ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 

ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ 
2 นักเรียนสามารถศึกษาคนควาขอมูลดังกลาวขางตนไดจาก

แหลงขอมูลใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

แหลงท่ีมาของปลาสลิด +1 +1 +1 3.00 1.00 
กระบวนการแปรรูปปลาสลิด +1 +1 +1 3.00 1.00 

ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 
3 ถานักเรียนตองการอยากเก็บขอมลูดังกลาวขางตน นักเรียน

จะเลือกเคร่ืองมือใดในการเก็บขอมลู 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

จากเคร่ืองมือท่ียกตัวอยางดังกลาวขางตน นักเรียนจะ
เลือกใชเคร่ืองมือชนิดใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ถานักเรียนเลือกวิธีการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณนักเรียน
จะสรางแบบสัมภาษณอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด 
4 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 

จากขอมูลในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดาน
กระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 2 ข้ันทดลองสืบคนขอมูล
นักเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห ไดอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

นักเรียนสามารถแปลผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางไร +1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลองแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย เรื่อง การผลิตสินคา
และบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

ขอท่ี รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 
5 สรุปผลการศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยคร้ังตอไป +1 +1 +1 3.00 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย โดยใชสูตร 
               Cornbach’s Alpha 

คนที่ 
ข้ันที่ 1 ข้ันต้ัง

คําถาม 
ทาทาย 

ข้ันที่ 2 ข้ัน
คิดคนวิธีการหา

คําตอบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันทดลอง
สืบคนขอมูล 

ข้ันที่ 4 ข้ัน
สะทอน

แนวความคิด 

ข้ันที่ 5 ข้ันสรุป
แนวความคิด
และคนพบ
คําตอบ 

1 2 2 1 2 3 
2 1 2 1 1 2 
3 2 2 2 1 2 
4 1 2 2 2 2 
5 1 2 2 2 2 
6 2 1 1 2 3 
7 2 2 2 2 3 
8 2 2 2 2 3 
9 2 2 2 2 3 
10 2 2 2 3 2 
11 3 2 2 2 3 
12 2 3 3 2 2 
13 2 2 2 2 2 
14 3 2 2 3 3 
15 2 3 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 
17 3 2 2 3 3 
18 3 2 2 2 2 
19 3 2 2 2 3 
20 2 3 3 3 3 
21 2 3 3 3 2 
22 3 2 2 2 3 
23 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 2 
25 2 3 3 3 3 
26 3 2 2 3 3 

 
 

   ส
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย โดยใชสูตร 
               Cornbach’s Alpha (ตอ) 

คนที่ 
ข้ันที่ 1 ข้ันต้ัง

คําถาม 
ทาทาย 

ข้ันที่ 2 ข้ัน
คิดคนวิธีการหา

คําตอบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันทดลอง
สืบคนขอมูล 

ข้ันที่ 4 ข้ัน
สะทอน

แนวความคิด 

ข้ันที่ 5 ข้ันสรุป
แนวความคิด
และคนพบ
คําตอบ 

27 2 3 2 3 3 
28 3 2 3 3 3 
29 2 2 3 3 3 
30 3 2 3 2 3 
31 2 3 2 3 3 
32 3 2 2 1 2 
33 2 2 1 2 2 
34 2 3 2 2 2 
35 2 1 1 2 2 
36 1 2 1 1 1 
37 2 2 2 1 2 
38 1 1 2 2 2 
39 2 2 1 2 2 
40 2 2 1 2 2 
41 1 2 2 2 1 
42 1 2 1 1 2 
43 2 1 2 1 1 
44 1 2 1 2 2 
45 1 1 2 2 1 
46 3 2 1 2 2 
47 2 3 2 1 3 
48 3 2 2 2 2 
49 2 1 1 2 1 
50 2 1 1 2 3 

ผูวิจัยไดหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค (Cornbach’s Alpha) เทากับ 
0.71 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลัง 
เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน จําแนกตามข้ัน 

คนท่ี 
ทักษะความสามารถดานกระบวนการวิจัย คะแนน

รวม 
ระดับ 

ความสามารถ ขั้นท่ี1 ขั้นท่ี2 ขั้นท่ี3 ขั้นท่ี4 ขั้นท่ี5 
1 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 
2 3 2 2 3 2 2.40 ระดับสูง 
3 3 2 2 3 3 2.60 ระดับสูงมาก 

4 2 2 2 1 2 1.80 ระดับปานกลาง 

5 3 2 2 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

6 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

7 2 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

8 2 2 1 2 3 2.00 ระดับสูง 

9 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 
10 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

11 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

12 3 3 3 2 2 2.60 ระดับสูงมาก 

13 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

14 2 2 1 2 2 1.80 ระดับปานกลาง 

15 2 2 3 3 2 2.60 ระดับสูง 

16 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูง 

17 2 2 2 1 2 1.80 ระดับปานกลาง 

18 3 3 3 3 3 3.00 ระดับสูงมาก 
19 2 3 3 2 2 2.80 ระดับสูงมาก 

20 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 

21 2 2 1 1 2 1.60 ระดับปานกลาง 

22 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 

23 2 2 3 3 3 2.60 ระดับสูงมาก 

24 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

25 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

26 2 2 2 1 1 1.60 ระดับปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลัง 
เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน จําแนกตามข้ัน (ตอ) 

คนท่ี 
ทักษะความสามารถดานกระบวนการวิจัย คะแนน

รวม 
ระดับ 

ความสามารถ ขั้นท่ี1 ขั้นท่ี2 ขั้นท่ี3 ขั้นท่ี4 ขั้นท่ี5 
27 3 2 3 3 2 2.60 ระดับสูงมาก 

28 2 3 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

29 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

30 2 2 3 2 3 2.40 ระดับมาก 
31 2 3 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 
32 3 2 3 2 3 2.40 ระดับสูง 
33 2 3 3 3 3 2.60 ระดับสูงมาก 

34 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

35 3 3 2 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

36 2 3 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

37 2 1 2 1 1 1.60 ระดับปานกลาง 

38 2 2 1 1 2 1.60 ระดับปานกลาง 

39 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

40 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

41 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

42 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

43 3 2 3 2 3 2.60 ระดับสูงมาก 

44 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 

45 3 2 3 2 3 2.40 ระดับปานกลาง 
46 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 

47 3 3 3 2 3 2.80 ระดับสูงมาก 

48 3 2 3 3 3 2.60 ระดับสูงมาก 

49 3 2 3 3 3 2.80 ระดับสูงมาก 

50 2 3 3 2 2 2.40 ระดับมาก 
รวม 2.53 2.21 2.57 2.07 2.59 2.39 ระดับสูง 
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ตารางที ่25 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินขอคําถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ 

               แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี ΣR IOC 
1 2 3 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวย
ตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. นักเรียนไดเรียนเปนกลุมและชวยกันทํางานกลุม +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการวาง
แผนการปฏิบัติงานจริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
กระบวนการวิจัย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ดวยการยิ้มแยม
แจมใสและใหความเปนกันเองกับนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนในชั้น
เรียนและครู 

+1 +1 0 2.00 0.66 

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู 

+1 +1 0 2.00 0.66 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
8. นักเรียนไดฝกฝนกระบวนการสรางองคความรูดวย
ตนเองจากการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ
และการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. นั กเรียนสามารถนํ ากระบวนการวิจั ยไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  และนําไปใชกับสาระอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก  ค 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
รายวิชา  ส 22102สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 3   การผลิตสินคาและบริการ  จํานวน   2   คาบเรียน  
   ผูสอน นางสาวศรัญญา  ศิริวรศิลป 
 
เรื่อง : การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 3. เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
ตัวชี้วัด 

ส 3.1 ม.2/2 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคา  
และบริการ 
ขอสรุปท่ัวไป 

การผลิตสินคาและบริการ เปนการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน  
ทุน และผูประกอบการ และกระบวนการการวางแผนงานในการผลิต การปฏิบัติตามข้ันตอนในการ
ผลิต การตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ และ การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหาทําใหไดผลิต
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ   

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายการผลิตสินคาและบริการได 
2. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการผลิตสินคาและบริการได 
3. นักเรียนสามารถบอกปจจัยการผลิตสินคาและบริการได 
4. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของปจจัยการผลิตสินคาและบริการได 
5. จากประเด็นปญหาที่ครูกําหนดนักเรียนสามารถต้ังประเด็นหัวขอในการทําวิจัยได 
6. จากประเด็นปญหาที่ครูกําหนดนักเรียนสามารถต้ังวัตถุประสงคในการทําวิจัยได 
7. จากประเด็นปญหาที่ครูกําหนดนักเรียนสามารถเลือกกลุมประชากรและกลุมตัวอยางใน

การทําวิจัยได 
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สาระการเรียนรู 
ความรู(Knowledge) 
การผลิต 
 กระบวนการในการแปรสภาพปจจัยการผลิตตางๆใหเปนผลผลิต ที่เรียกวา สินคาและบริการ  
ซ่ึงอาศัยการผลิต การบริหาร  และการตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม  เพ่ือใหไดตนทุนการผลิต
ตํ่าที่สุด และไดสินคาที่ผลิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค  ตัวอยางของการผลิต  เช น  การ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การขนสง การทองเท่ียว 
สินคาและบริการ 
 สิ่งที่ไดจากการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิตตางๆเปนสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได โดยที่สินคาและบริการแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1. เศรษฐทรัพย หมายถึง สินคาและบริการที่ มีตนทุนในการผลิต  เพ่ือใหไดสินคาและ
บริการประเภท เศรษฐทรัพยนั้นมาครอบครอง ผูบริโภคจะเปนผูจายสินคานั้นโดยตรง  เศรษฐทรัพย
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 สินคาเอกชน เปนสินคาและบริการท่ีแยกออกจากกันได นอกจากนี้ ยังเปนสินคาและ
บริการที่เจาของสามารถกีดกันผูบริโภครายอ่ืนได เนื่องจากผูบริโภคสินคาอีกคนหนึ่งจะไมสามารถ
บริโภคสินคาและบริการชนิดเดียวกันนั้นในเวลาเดียวกัน ตัวอยางสินคาเอกชน เชน  รองเทา กระเปา 
เสื้อผา ทางดวน เปนตน 

1.2 สินคาสาธารณะ เปนสินคาและบริการที่สามารถใชรวมกันได  และเปนสินคาและ
บริการที่ไมสามารถกีดกันบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใหพนจากการบริโภคได เนื่องจากผูบริโภคคนหนึ่ง
กําลังบริโภคสินคาและบริการนั้นไดในเวลาเดียวกัน เชน การปองกันประเทศ เปนตน 
 2. ทรัพยเสรี หมายถึง สินคาและบริการที่ไมมีตนทุนในการผลิต จึงทําใหไมมีราคาท่ีจายเปน
คาสินคา เชน สายลมที่มีตามธรรมชาติ แสงแดดที่มีตามธรรมชาติ เปนตน 
การบริการ 
 การบริการ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สินคาท่ีไมมีตัวตน หมายถึง สิ่งที่ไมสามารถจับตองได  เกิด
จากการกระทําที่เก่ียวกับแรงงานของบุคคล ความรูความชํานาญ  หนาท่ี หรือการงานใดๆ ที่เปนการ
อํานวยความสะดวก โดยที่ผูรับบริการนั้นมักบริโภคผลผลิตในชวงเวลาเดียวกันกับการผลิ ตหรือ
ใหบริการ ความสําคัญของการบริการ ในระบบเศรษฐกิจดานตางๆ  มีดังนี้ 
  1.เปนหัวใจสําคัญในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  3.เปนแหลงจางงานที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ 
  4.เปนแหลงรายไดเขาสูประเทศ 

   ส
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ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ  
ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่นํามาผลิตสินคาและบริการสามารถแบงออกเปน  4  

ประเภท คือ 
1. ท่ีดิน (land) ไดแก ที่ดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน ปาไม แรธาตุ สัตวปา สัตว  

น้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณน้ําฝน และทิวทัศนธรรมชาติตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้ มีอยูตาม
ธรรมชาติ มนุษยสรางขึ้นไมได แตสามารถปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติไดบางอยางเชน  
ปรับปรุงที่ดินใหอุดมสมบูรณขึ้น  ผลตอบแทนจากการใชที่ดิน  เรียกวา  คาเชา   

2. แรงงาน (labor) เปนทรัพยากรมนุษย โดยทั่วไปพิจารณาเฉพาะประชากรที่อยูในวัย
ทํางาน  นอกจากปริมาณแลวยังพิจารณาในดานคุณภาพดวย ซ่ึงไดแก ระดับการศึกษาและความรูใน
การประกอบอาชีพ สติปญญาและความคิดอาน สุขภาพอนามัย ศีลธรรมและจริยธรรม  สิ่งเหลานี้
รวมกันเปนแรงกายและแรงใจท่ีมนุษยทุมเทใหแกการผลิตสินคาและบริการ ในทางเศรษฐศาสตรมี
การแบงแรงงานเปน 3 ประเภท ไดแก  

แรงงานฝมือ   เชน  นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ วิศวกร และแพทย เปนตน  
แรงงานก่ึงมีฝมือ  เชน  ชางไม ชางเทคนิค พนักงานเสมียน เปนตน  
แรงงานไรฝมือ  เชน  กรรมกรแบกหาม นักการภารโรง คนยาม เปนตน  
ผลตอบแทนของแรงงาน เรียกวา คาจางและเงินเดือน  อนึ่ง  แรงงานสัตว  ไมนิยมนับเปน

ปจจัยการผลิตประเภทแรงงาน แตอาจอนุโลมเปนปจจัยการผลิตประเภททุน 
3. ทุน คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพ่ือใชรวมกับปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในการผลิตสินคาและบริการ  

ทุนหรือสินคาทุน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งกอสราง และอุปกรณการผลิต ผลตอบแทนของทุน   
เรียกวา ดอกเบี้ย 

4. ผูประกอบการ คือ ผูทําหนาท่ีรวบรวมปจจัยการผลิต 3 ประเภทท่ีกลาวขางตนเพ่ือทํา
การผลิตสินคาและบริการ คาตอบแทนของผูประกอบการเรียกวา กําไร 

ในบรรดาปจจัยการผลิตทั้ง 4 ประเภท ทีก่ลาวมา อาจกลาวไดวาผูประกอบการเปนปจจัย
การผลิตที่สําคัญเหนือปจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ทักษะ/กระบวนการ 

-  การอธิบายความหมาย  ความสําคัญของการผลิตสินคาและบริการ 
-  การต้ังประเด็นปญหา วัตถุประสงค สมมติฐานในการทําวิจัย 
-  การกําหนดขอบเขตการทําวิจัย โดยกําหนด ประชากร กลุมตัวอยางและระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
 
 

   ส
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 -  มีวินัย 
 -  ใฝเรียนรู  
 -  ซ่ือสัตยสุจริต 
 -  มุงม่ันในการทํางาน 
การวัดและประเมินผล 

ทักษะ วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู   
-  การอธิบายความหมาย   
ความสําคัญของการผลิต
สินคาและบริการ 
-  ปจจัยการผลิตสินคาและ
บริการ 

การตอบคําถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

-คําถาม 
-ใบงาน 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะกระบวนการ 
- ทักษะการอธิบาย 
- ทักษะการจํา 
- ทักษะการวิเคราะห 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู 
- การตอบปากเปลา 

- การสังเกต 
- คําถาม 

ครูผูสอน 

3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- ความตรงตอเวลา 
- ความรวมมือในชั้นเรียน 
- ความต้ังใจเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

ครูผูสอน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
  ชวงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
  5 – 6 คะแนน    ดี 
  3 – 4 คะแนน    พอใช 
  นอยกวา 3 คะแนน   ปรับปรุง 
หมายเหตุ คะแนนผานเกณฑคือมากกวา 3 คะแนนข้ึนไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน              
-  แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 ขั้นต้ังปญหา

ทาทาย และขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   (คาบท่ี  1 – 2) 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง การผลิตสินคา
และบริการ จํานวน 30 ขอ โดยใหเวลาในการทําแบบทดสอบ 20 นาที 

2. ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู โดยภาพที่ 1 เปนภาพแยมสตรอเบอรรี่และภาพท่ี 2 คือ
ภาพนักทองเท่ียวกําลังเที่ยวชมสวนสตรอเบอรรี่ หลังจากนั้นถามคําถามนักเรียนในประเด็นดังตอไปนี้ 

2.1 ภาพที่ 1 เปนภาพแยมสตรอเบอรรี่และภาพท่ี 2 คือภาพนักทองเท่ียวกําลังเที่ยวชม
สวนสตรอเบอรรี่  มีความแตกตางกันในทางเศรษฐศาสตรอยางไร 

(ภาพทั้ง 2 ภาพมีความแตกตางกัน เนื่องจากในภาพที่ 1 ภาพแยมสตรอเบอรรี่  เปน
การผลิตที่แปรรูปจากสตรอเบอรรี่เพ่ือถนอมอาหารและเพ่ิมมูลคา แตภาพท่ี 2  ภาพนักทองเท่ียว
กําลังเที่ยวชมสวนสตรอเบอรรี่นั้น แสดงใหเห็นถึงการบริการทองเท่ียวเชิงนิเวศของสวนสตรอเบอรรี่) 
(Obj.1) 

2.2 นักเรียนคิดวาการผลิตสินคาและการบริการมีความสําคัญอยางไร 
 (การผลิตสินคาและบริการมีความสําคัญเนื่องจากเปนการตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค) (Obj.2) 
3. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมกลุมละ 10 คน จํานวน 5 กลุมโดยคละความสามารถ 
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง สินคาและบริการ  โดยใหนักเรียนแตละ

กลุมทําการศึกษาเปนเวลา 10 นาที หลังจากนั้นสุมนักเรียนเพ่ือใหชวยสรุปเนื้อหาในรูปแบบของ
แผนผังความคิด เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเปนการสรุปเนื้อหา 

ตัวอยางผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคาและบริการ 

ทรัพยเสรี 
ไมมีตนทุนในการผลิต 

เศรษฐทรัพย 
มีตนทุนในการผลิต 

สายลมที่มีตามธรรมชาติ  
แสงแดดที่มีตามธรรมชาติ   

สินคาเอกชน  เชน  รองเทา  
กระเปา  เสื้อผา  ทางดวน   
สินคาสาธารณะ  เชน  การ
รักษาพยาบาล  การปองกันประเทศ 

   ส
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5. ครูต้ังประเด็นคําถาม เพ่ือถามนักเรียนในประเด็นดังตอไปนี้ 
5.1 ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ ประกอบดวยอะไรบาง 

 (ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ ประกอบดวย ทีดิ่น แรงงาน ทุน  และ
ผูประกอบการ) 

5.2 ผลตอบแทนของแตละปจจัยการผลิตสินคาและบริการท่ีไดรับ คืออะไร 
         (ผลตอบแทนของปจจัยการผลิตสินคาและบริการท่ีไดรับ คือ 1) ที่ดิน ไดรับ

ผลตอบแทน เรียกวา คาเชา 2) แรงงาน ไดรับผลตอบแทน  เรียกวา  คาจาง 3) ทุน ไดรับ
ผลตอบแทน เรียกวา ดอกเบี้ย 4) ผูประกอบการ ไดรับผลตอบแทน เรียกวา กําไร)(Obj.3) 

5.3 ปจจัยการผลิตสินคาและบริการประเภทใดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเพราะสาเหตุใด 
         (ปจจัยการผลิตสินคาและบริการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ ผูประกอบการ  เพราะ

เปนผูรวบรวมปจจัยการผลิตเพ่ือใหเกิดเปนสินคาและบริการ)(Obj.4) 
5.4 การผลิตสินคาและบริการคืออะไร 

          (การผลิตสินคาและบริการ เปนการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน  
แรงงาน  ทุน  และผูประกอบการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค) (Gen) 
 
ขั้นท่ี  1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 

4. ครูแจกแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การ
พัฒนาการผลิตสินคาหัตถกรรมที่ทํามาจากกระดาษสา จังหวัดเชียงใหม ใหนักเรียนทุกกลุม   

5. ครูใหนักเรียนแตละกลุม ชวยกันระดมสมองถึงการผลิตสินคาและบริการทางภาคเหนือวา
มีสินคาและบริการใดบางที่นักเรียนเคยบริโภคสินคาและบริการนั้น  และบันทึกลงในแบบบันทึก
กิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังปญหาทาทาย 

6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมอานเนื้อหา  การพัฒนาการผลิตสินคาหัตถกรรมท่ีทํามาจาก
กระดาษสา จังหวัดเชียงใหม ในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย   กิจกรรม
ที่ 1 ขั้นต้ังปญหาทาทาย หลังจากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองเพ่ือตอบคําถามในขอที่ 
1.2 โดยครูจะเปนผูชวยตอบคําถามและใหคําชี้แนะเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย (Obj.5 , Obj.6) 
 
ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 

7. ครูใหนักเรียนแตล ะกลุมระดมความคิด เพ่ือตอบคําถาม ในแบบบันทึกกิจกรรมวั ด
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ โดยตอบคําถามในขอ 2.1 
โดยครูจะเปนผูชวยตอบคําถามและใหคําช้ีแนะเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย (Obj.7) 
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8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของแตละกลุมจากการทําแบบ
บันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 ขั้นต้ังปญหาทาทาย และข้ัน
คิดคนวิธีหาคําตอบ   
 
ส่ือการเรียนรู 
 -  ภาพแยมสตรอเบอรรี่ 

-  ภาพนักทองเท่ียวกําลังเที่ยวชมสวนสตรอเบอรรี่ 
-  แบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 ขั้นต้ังปญหาทา

ทาย และขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ   
 
หนังสืออางอิง 
แหลงคนควาจากหนังสือ 
กองวิจัยทางการศึกษา.(2543).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย.กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา 

ลาดพราว 
ลักขณา คําตรง และ นวลสวาท อัศวินานนท .(2547).หนังสือเรียน สาระการเรียนรู พ้ืนฐาน สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลมท่ี 2 ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 .กรุงเทพ.บริษัท 
สํานักพิมพแม็ค จํากัด 

ทิศนา แขมณี.(2547).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู.
กรุงเทพมหานคร.สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

อเนก เธียรถาวร และอุทิศ ขาวเธีย ร .(2548).หนังสือการเรียนรู พ้ืนฐาน  เศรษฐศาสตร ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 2.กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบคําถามแตนักเรียน อาจจะตอบคําถามไดไม

ถูกตองทั้งหมด  และมีความกระตือรือรนในการแบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรม นักเรียนสามารถตอบคําถาม
ไดอยางถูกตองในแบบบันทึกกิจกรรม ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย โดยที่นักเรียนสามารถตอบปญหา 
ปญหาหรืออุปสรรค 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนไมทันตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากนักเรียนยังไมมีความรู
เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ 

2. นักเรียนยังไมสามารถสรุปแผนผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนบางคนขณะอยูในกลุม เม่ือใหนักเรียนภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นจะไม

แสดงความคิดเห็นและขาดความรวมมือในการทํางานกลุม 
ขอเสนอแนะ 

ครูตองคอยกระตุนเสริมแรงใหนักเรียนกระตือรือรนในการตอบคําถาม และพยายามให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 
 
 

ลงชื่อ     นางสาวศรัญญา  ศิริวรศิลป 
(นางสาวศรัญญา   ศิริวรศิลป) 
                  ผูสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 
 

แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย    
 

 
 
 
 

รายชื่อสมาชิกในกลุม 

1)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
2)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
3)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
4)  ชื่อ.......................................................................... ....ชั้น .............เลขที่............ 
5)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
6)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
7)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
8)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
9)  ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
10) ชื่อ..............................................................................ชั้น .............เลขที่............ 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังคําถามทาทาย 
คําชี้แจง : ใหภายในกลุมระดมความคิดและตอบคําถามตอไปนี้ใหครบทุกขอ 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 นักเรียนบริโภคสินคาและบริการทองถ่ินในภาคเหนืออะไรบาง 
 1)  …………………………………………………………………… 
 2)  …………………………………………………………………… 
 3)  …………………………………………………………………… 
   4)  …………………………………………………………………… 

1.2 สินคาและบริการในทองถิ่นของภาคเหนือท่ีนักเรียนในกลุมบริโภคแลวมีความประทับใจ  คิด
วาเปนสินคาที่โดดเดนคืออะไร...................................................... ..................................................... 
เพราะสาเหตุใด.................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง ดังตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
 

เนื่องจากในจังหวัดเชียงใหม มีแหลงวัตถุดิบคือ ปอสา ที่มีคุณภาพ มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม  มี
การบริการและการจัดสงสินคาที่ดี แตมีปญหาในเรื่องมาตรฐานการผลิต ที่ทําใหสินคาไมไดคุณภาพ  
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของแรงงานที่ขาดความชํานาญ และความรอบคอบในการผลิต  ทําใหสีของ
กระดาษไมถูกตองและกระบวนการทํางานที่ไมเหมาะสม ทําใหการประกอบช้ินงานเกิดความผิดพลาด  
ติดกาวไมแนนทําใหชิ้นงานฉีกขาดเกิดความเสียหาย 
 
1.3 จากกรณีตัวอยางใหนักเรียนศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาดังกลาวขางตน ปญหาที่
เกิดขึ้นและควรไดรับการแกไขคืออะไร (ความเปนมาและความสําคัญของปญหา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4  นักเรียนจะต้ังชื่อเรื่องการวิจัยวาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 นักเรียนคิดวาวัตถุประสงคของการวิจัยคืออะไร 

1)  …………………………………………………………………… 
 2)  …………………………………………………………………… 
 3)  …………………………………………………………………… 
   4)  …………………………………………………………………… 
3.  กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 
3.1 ประชากร นักเรียนจะเลือกประชากรอาชีพใดในการทําวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 กลุมตัวอยาง  นักเรียนจะเลือกกลุมตัวอยางท่ีใดในการทําวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
รายวิชา  ส 22102สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 3   การผลิตสินคาและบริการ  จํานวน   2   คาบเรียน  
   ผูสอน นางสาวศรัญญา  ศิริวรศิลป 
 
เรื่อง : การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

ส 3.1 ม.2/2 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคา 
และบริการ 
 
ขอสรุปท่ัวไป 

การผลิตสินคาและบริการ เปนการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิต  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  
ทุน และผูประกอบการ และการผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ  ตองประกอบดวยกระบวนการ 
การวางแผนงานในการผลิต การปฏิบัติตามขั้นตอนในการผลิต  การตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติ และ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพได 
2. จากประเด็นปญหาที่ครูกําหนดใหนักเรียนสามารถสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยได 
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สาระการเรียนรู 
ความรู(Knowledge) 

หลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ 
การผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ  มีกระบวนการดังน้ี 
1. การวางแผนงานในการผลิต การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ  ตองมีการ

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการผลิต โดยออกแบบสินคาและบริการใหมีคุณลักษณะตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค  มีการกําหนดข้ันตอนรายละเอียดในข้ันตอนกระบวนการผลิต การใช
ทรัพยากร บุคลกร เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ  มีการกําหนดเวลาท่ีใชในการผลิตใหเหมาะสม  
โดยใชขอมูลในดานความถูกตองของลูกคาดานทรัพยากรการผลิต  ดานการตลาดและคูแขง รวมท้ังใช
ขอมูลจากการประเมินผลกระบวนการผลิตสินคาและบริการท่ีผานมาประกอบการวางแผนในการผลิต 

2. การปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงานในการผลิต  การปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆของแผนงา น
ในการผลิตที่ผูผลิตไดกําหนดไว เพ่ือใหการผลิตสินคาและบริการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
สินคาและบริการจะตองมีคุณภาพตามเปาหมายการผลิต  ซ่ึงกระบวนการบรรจุและขนสงสินคา  ตอง
มีการปองกันสินคาชํารุดระหวางการขนสงและมีการปองกันสินคาเสื่อมคุณภาพ  สวนในดานงาน
บริการ  ผูผลิตตองใหความสําคัญกับการตอนรับลูกคา ใหบริการดวยความชํานาญ มีการกําหนด
คาบริการที่ชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานนี้  จําเปนตองมีการบันทึกเพ่ือนําไปใชประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนการผลิต 

3. การตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน
การผลิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งสําคัญ  เนื่องจากชวยใหผูผลิตไดทราบวามีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง
ในการผลิต  ทําใหผูผลิตทราบวาจะตองเปล่ียนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด รวมท้ังตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผูบริโภคเพ่ือวิเคราะหหารูปแบบหรือวิธีการใหมในการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ซ่ึงการตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัตินี้จะตองมีการบันทึกขอมูล เพ่ือนําขอมูลมาใช
ปรับปรุงแผนงานในการผลิตขั้นตอไป 

4. การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หากตรวจสอบพบปญหาในการผลิต เชน ปญหาดานการ
ออกแบบสินคาและบริการ ปญหาดานข้ันตอนการผลิต ปญหาดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร 
ปญหาดานกระบวนการจัดการงานบุคคล ผูผลิตตองรีบปรับปรุงแกไข หรือหากการผลิตตามแผนงาน
ที่กําหนดไวนั้นดําเนินไปดวยดีผูบริโภคมีความพึงพอใจในสินคาและบริการ  ผูผลิตก็สามารถปฏิบัติ
ตามแผนงานการผลิตนี้ไดตอไป 

การผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ นอกจากจะตองมีกระบวนการผลิตที่ ดีแลว ยังมี
หลักการที่ผูผลิตจําเปนตองนํามาใชในการผลิต ไดแก 
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1. การเพ่ิมคุณภาพของสินคาและบริการโดยใชปจจัยการผลิตคงท่ี  เปนการเพ่ิมคุณภาพของ
สินคาและงานบริการไดโดยไมตองเพ่ิมตนทุน เชน การเลือกใชเทคโนโลยีที่ มีความเหมาะสมกับการ
ผลิตสินคาและบริการทั้งดานสมรรถนะและราคา การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือทํางานใหมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา  การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพสูงในราคาเทาเดิม   บุคลากรที่เปน
แรงงานในการผลิตทํางานอยางมีประสิทธิภาพสิ่งเหลานี้ชวยใหการผลิตสินคาและบริการมี คุณภาพ
โดยไมตองเพ่ิมตนทุนในการผลิต 

2.  การลดปจจัยการผลิตโดยสินคาและบริการมีคุณภาพคงที่ การใชปจจัยในการผลิตให
นอยลงจะชวยลดตนทุนในการผลิต โดยสินคาและบริการนั้นยังมีคุณภาพดีเชนเดิม เชน  การประหยัด
พลังงานโดยปดเครื่องใชไฟฟาขณะไมใชงาน  การจัดระบบการทํางานในข้ันตอนตางๆเพ่ือชวยลด
คาใชจายหรือลดตนทุนในการผลิต  เปนตน นอกจากนี้  การลดปจจัยการผลิตโดยสินคาและบริการที่
มีคุณภาพคงที่ยังรวมไปถึงการลดความสูญเสียในการผลิต  โดยมีการวางแผนขั้นตอนการผลิตที่ ดี  
เลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทํางาน บุคลากรที่มีความชํานาญทํางานไม
ผิดพลาด  จะชวยลดการสูญเสียวัตถุดิบในการผลิตและลดความสูญเสียของผลิตภัณฑจากขั้นตอนการ
ผลิต  ซ่ึงเปนการลดปจจัยการผลิตหรือตนทุนในการผลิตสินคาและบริการนั้นยังมีคุณภาพดีไม
เปลี่ยนแปลง 

3. กระบวนการสรางสรรคโดยใสคุณคาลงไปในสินคาและบริการ เปนการใชจุดเดนซ่ึงเปนขอ
ไดเปรียบของผูผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางสรรคผลิตสินคาและ
บริการ  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม จะทําใหเกิดสินคาและบริการที่ มี
คุณคายากตอการเลียนแบบ 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

-  การอธิบายความหมาย  ความสําคัญของการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ 
-  การทดลองสรางเครื่องมือในการวิจัย 
-  การทดลองเก็บขอมูลในการวิจัย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 -  มีวินัย 
 -  ใฝเรียนรู  
 -  ซ่ือสัตยสุจริต 
 -  มุงม่ันในการทํางาน 
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การวัดและประเมินผล 
 

ทักษะ วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู   
-หลักการผลิตสินคาและ
บริการอยางมีคุณภาพ 
 

การตอบคําถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

-คําถาม 
-ใบงาน 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะกระบวนการ 
- ทักษะการอธิบาย 
- ทักษะการจํา 
- ทักษะการวิเคราะห 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู 
- การตอบปากเปลา 

- การสังเกต 
- คําถาม 

ครูผูสอน 

3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- ความตรงตอเวลา 
- ความรวมมือในชั้นเรียน 
- ความต้ังใจเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

ครูผูสอน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
  ชวงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
  5 – 6 คะแนน    ดี 
  3 – 4 คะแนน    พอใช 
  นอยกวา 3 คะแนน   ปรับปรุง 
หมายเหตุ คะแนนผานเกณฑคือมากกวา 3 คะแนนข้ึนไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน              
-  แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 2 ขั้นทดลอง

สืบคนขอมูล   
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 
 

กิจกรรมการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  (คาบท่ี  3 – 4) 
ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล   

1. ครูทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู เรื่อง ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือเชื่อมโยงเขา
สูเนื้อหา เรื่อง หลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ 

2. ครูใหนักเรียนจับกลุม (แบบเดิม) หลังจากนั้นครูแจกใบความรู เรื่อง หลักการผลิตสินคา
และบริการอยางมีคุณภาพแกนักเรียน โดยใหเวลาศึกษาใบความรูกลุมละ 10 นาที หลังจากนั้นครู
ถามคําถามนักเรียนในประเด็น ดังตอไปนี้ 

2.1 หลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ  มีอะไรบาง 
(การผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ตองประกอบดวยกระบวนการ การ 

วางแผนงานในการผลิต  การปฏิบัติตามขั้นตอนในการผลิต  การตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ  
และ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา)  (Obj.1) (Gen) 

2.2 นอกจากการผลิตสินคาและบริการจะตองมีกระบวนการผลิตที่ดีแลวยังมีหลักการใด
อีกบางที่ผูผลิตตองนํามาใชในการผลิตสินคาและบริการ 

(1)การเพ่ิมคุณภาพของสินคาและบริการโดยใชปจจัยการผลิตคงที่  2)การลดปจจัย
การผลิตโดยสินคาและบริการมีคุณภาพคงที่  และ3)กระบวนการสรางสรรคโดยใสคุณคาลงไปใน
ผลงาน) 

3. ครูแจกแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกร ะบวนการวิจัย  กิจกรรมท่ี 2  
ขั้นทดลองสืบคนขอมูล ใหกับนักเรียนแตละกลุม  โดยใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดการสราง
เครื่องมือในการทดลองจากกรณีตัวอยางและการทดลองนําเครื่องมือไปใชพรอมแบบบันทึกกิจกรรม
วัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 2 การผลิตสินคาหัตถกรรมจากกระดาษสา  โดยครู
จะเปนผูชวยตอบคําถามและใหคําชี้แนะเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย (Obj.2) 

4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอหนาช้ันเรียน 
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หนังสืออางอิง 
แหลงคนควาจากหนังสือ 
กองวิจัยทางการศึกษา.(2543).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย.กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา 

ลาดพราว 
ลักขณา คําตรง และ นวลสวาท อัศวินานนท .(2547).หนังสือเรียน สาระการเรียนรู พ้ืนฐาน สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลมท่ี 2 ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 .กรุงเทพ.บริษัท 
สํานักพิมพแม็ค จํากัด 

ทิศนา แขมณี.(2547).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู.
กรุงเทพมหานคร.สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

อเนก เธียรถาวร และอุทิศ ขาวเธีย ร .(2548).หนังสือการเรียนรู พ้ืนฐาน  เศรษฐศาสตร ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 2.กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ในกิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ  เม่ือนักเรียนอานเนื้อหาในเนื้อเรื่อง 
นักเรียนสามารถบอกแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาและตอบคําถามในกระบวนการเรียบเรียง
วรรณกรรมไดอยางถูกตอง 
 2. ในกิจกรรมข้ันที่ 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาเนื้ อหาของ
แบบบันทึกกิจกรรมในเรื่อง การผลิตกระดาษสา และนักเรียนสามารถสรางแบบสัมภาษณจากเนื้อหา
ตัวอยางที่ครูกําหนดใหในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยได 
ปญหาหรืออุปสรรค 

1. นักเรียนขาดความรูในเรื่องกระบวนการต้ังคําถาม ทําใหแบบสัมภาษณของนักเรียนแตละ
กลุมใชคําถามวกไปวนมา ไมมีการดําเนินเรื่องอยางเปนขั้นตอน 

2. นักเรียนบางกลุมคุยหรือเลนกันขณะดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนท่ีใหนักเรียนภายในกลุม
ชวยกันสรางแบบสัมภาษณ 
ขอเสนอแนะ 
 ครูตองใหคําชี้แนะนักเรียนเม่ือเกิดขอสงสัยในกระบวนการสรางแบบสัมภาษณและคอย
กระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการสรางแบบสัมภาษณของกลุมตนเอง  
 
 

ลงชื่อ     นางสาวศรัญญา   ศิริวรศิลป 
(นางสาวศรัญญา   ศิริวรศิลป) 
                  ผูสอน 
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แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย    

 

 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานเนื้อหาที่กําหนดใหและตอบปญหา 
 

เนื่องจากในจังหวัดเชียงใหม มีแหลงวัตถุดิบคือ ปอสา ที่มีคุณภาพ มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม มี
การบริการและการจัดสงสินคาที่ดี แตมีปญหาในเรื่องมาตรฐานการผลิต ที่ทําใหสินคาไมไดคุณภาพ  
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของแรงงานที่ขาดความชํานาญ และความรอบคอบในการผลิต  ทําใหสีของ
กระดาษไมถูกตองและกระบวนการทํางานที่ไมเหมาะสม ทําใหการประกอบช้ินงานเกิดความผิดพลาด  
ติดกาวไมแนนทําใหชิ้นงานฉีกขาดเกิดความเสียหาย 
ผลิตภัณฑท่ีทํามาจากกระดาษสา 
 1.  เครื่องประดับตกแตงบานเรือนจากกระดาษสา เชน กรอบรูป งานต้ังโชวแขวนโชวแบบ
ตางๆ 
 2.  เครื่องเขียนจากกระดาษสา เชน สมุดโทรศัพท การดอวยพร 
 3.  เครื่องใชจากกระดาษสาแบบตางๆ เชน อัลบั้มรูป กลองใสนามบัตร เชือกกระดาษสา  
ถุงกระดาษสา   
 4.  กระดาษสา 
ลักษณะกระบวนการผลิต 
 เริ่มจากการคัดเลือกปอสา นํามาแชน้ําไว 15 ชั่วโมงแลวนําไปตมจนเปอย จากนั้นนําไปปน
เปนเยื่อสา โดยยอมสีในขณะที่เครื่องกําลังปน แลวนําไปแผในตะแกรงใหมีลักษณะเปนแผนกระดาษ
สา  เม่ือแหงดีแลวจึงลอกกระดาษสาออกจากตะแกรง  นําไปทําเปนผลิตภัณฑตางๆซ่ึงรูปแบบการ
ผลิตเปนการใชฝอมือทางงานหัตถกรรมประกอบการใชเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิต  เชน เครื่อง
พนสี  เครื่องติดกาว สายพานสําหรับการเคลื่อนยายสงตอช้ินงานเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 
 

 
ปญหาในการผลิตสินคาหัตถกรรมท่ีทํามาจากกระดาษสา 
 องคกรมีแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม มีการจัดทําบัญชีที่ชัดเจน  มีบริการ
ลูกคาและการจัดสงสินคาที่ดี  แตปญหาหลักในการผลิต  คือปญหาดานมาตรฐานในการผลิต  ซ่ึงมี
สาเหตุ  ดังตอไปนี้ 
 1. คนขาดความชํานาญ  ขาดความต้ังใจในการผลิต  และขาดความรอบคอบในการผลิต 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการทํางานไมเหมาะสมกับงาน  และใชยาก 
 3.  กระบวนการทํางานขาดขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม นําไปสูการประกอบช้ินงานที่
ผิดพลาด  และขาดความตอเนื่องของการเคลื่อนตําแหนงของชิ้นงานในระหวางการผลิต 
 4.  เครื่องจักรใหสีที่ไมถูกตองจึงทําใหไมไดสีสันท่ีสวยงาม ติดกาวไมแนนจึงทําใหเกิดการฉีก
ขาดที่ชิ้นงาน 
วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 
 1.  การฝกอบรมพนักงานใหพนักงานมีความเขาใจในการทํางานมากขึ้น (ตองเสียเวลาและ
คาใชจายในการอบรม) 
 2.  การจัดทําขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม ทําใหคนงานมีความเขาใจในข้ันตอนการผลิต
มากขึ้น 
 3.  การปรับผังโรงงานใหม ทําใหมีพ้ืนท่ีการใชสอยที่มากข้ึน 
 4.  การออกแบบเครื่องมือใหม ทําใหมีพ้ืนท่ีในการใชสอยที่เหมาะสม 
 5.  การปรับปรุงเครื่องมือที่มีอยูเดิม ทําใหใชงานไดอยางเหมาะสม 
สรุปแนวทางการแกไขปญหา 
 1.  การปรับปรุงการทํางานอยางเปนระบบ นําไปสูการฝกอบรมพนักงานและมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานโดยจัดทําขั้นตอนการทํางานอยางเหมาะสม 
 2.  ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน นําไปสูการทํางานท่ีเปนระเบียบ  โดยการปรับผัง
โรงงานใหมและพ้ืนที่การทํางานใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงมีการปรับพ้ืนท่ีการเคล่ือนไหวในการทํางาน 
 3.  ปรับปรุงเครื่องมือในการทํางาน นําไปสูการออกแบบเครื่องมือใหมและปรับปรุงเครื่องมือ
ที่มีอยูเดิม 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : หนังสือการเรียนรูพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2.กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
        จํากัด 
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กิจกรรมท่ี 2 ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ 
1. ระบุแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา 
    1.1 นักเรียนสามารถศึกษาคนควาขอมูลดังกลาวขางตนไดจากท่ีใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. เรียบเรียงวรรณกรรม 
    2.1 แหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชทํากระดาษสา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 กระบวนการผลิตกระดาษสา มีกระบวนการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 กระดาษสาสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑอะไรไดบาง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
กิจกรรมท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 
1. การเลือกเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

1.1 ถานักเรียนตองการอยากเก็บขอมูลดังกลาวขางตน นักเรียนจะเลือกใชบางเครื่องมือใดในการ
รวบรวมขอมูล 

1)...................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................... 

1.2 จากเครื่องมือที่ยกตัวอยางดังกลาวขางตน นักเรียนจะเลือกใชเครื่องมือชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การสรางเครื่องมือวิจัย 
2.1 ถานักเรียนเลือกวิธีการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ นักเรียนจะสรางแบบสัมภาษณอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
รายวิชา  ส 22102สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 3   การผลิตสินคาและบริการ  จํานวน   2   คาบเรียน  
   ผูสอน นางสาวศรัญญา  ศิริวรศิลป 
 
เรื่อง : การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ (ตอ) 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

ส 3.1 ม.2/2 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคา  
และบริการ 
 
ขอสรุปท่ัวไป 

การผลิตสินคาและบริการ  เปนการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิต  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  
ทุน  และผูประกอบการ และการผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ  ตองประกอบดวยกระบวนการ 
การวางแผนงานในการผลิต  การปฏิบัติตามข้ันตอนในการผลิต  การตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติ  และ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  นักเรียนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในกรณีตัวอยางมาวิเคราะหได 
2.  นักเรียนสามารถเขียนสรุปผลการศึกษา  ในการทําวิจัยจากกรณีตัวอยางได 

 
ทักษะ/กระบวนการ 

-  การวิเคราะหผลกรณีตัวอยาง 
-  การสรุปผลหาคําตอบวิจัย 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 -  มีวินัย 
 -  ใฝเรียนรู  
 -  ซ่ือสัตยสุจริต 
 -  มุงม่ันในการทํางาน 
การวัดและประเมินผล 

ทักษะ วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู   
-การผลิตสินคาและบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

การตอบคําถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

-คําถาม 
-ใบงาน 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะกระบวนการ 
- ทักษะการอธิบาย 
- ทักษะการจํา 
- ทักษะการวิเคราะห 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู 
- การตอบปากเปลา 

- การสังเกต 
- คําถาม 

ครูผูสอน 

3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- ความตรงตอเวลา 
- ความรวมมือในชั้นเรียน 
- ความต้ังใจเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

ครูผูสอน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
  ชวงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
  5 – 6 คะแนน    ดี 
  3 – 4 คะแนน    พอใช 
  นอยกวา 3 คะแนน   ปรับปรุง 
หมายเหตุ คะแนนผานเกณฑคือมากกวา 3 คะแนนข้ึนไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน              
 -  แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 3 ขั้นสะทอน
แนวความคิด และขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 
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กิจกรรมการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (คาบท่ี  5 – 6) 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด 

1. ครูพูดทบทวนสาระการเรียนรู เรื่อง หลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ ในคาบ
กอนหนานี้และการเก็บขอมูลในการศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือเช่ือมโยงเขาสูขั้นตอนสะทอนแนวความคิด 

2. ครูใหนักเรียนนั่งแบบจับกลุม(แบบเดิม) หลังจากนั้น  แบบบันทึกกิจกรรมวัด
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย  กิจกรรมท่ี 1 และ 2  คืนใหตามกลุมของนักเรียนและนั้น  แบบ
บันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย  กิจกรรมท่ี  3  เพ่ือใหนักเรียนรวบรวมขอมูล
ตีความหมายของขอมูล  ในขั้นสะทอนแนวความคิด (Obj.1) 
 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคนควาวิจัยของแตละกลุม ลงในนั้น แบบบันทึก
กิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 3 (Obj.2) 

4. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนโดยครูจะเปนผูชวยตอบ
คําถามและใหคําชี้แนะเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย 
 
หนังสืออางอิง 
แหลงคนควาจากหนังสือ 
กองวิจัยทางการศึกษา.(2543).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย.กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา 

ลาดพราว 
ลักขณา คําตรง และ นวลสวาท อัศวินานนท .(2547).หนังสือเรียน สาระการเรียนรู พ้ืนฐาน สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลมท่ี 2 ชวงชั้นท่ี 3 ชั้ นมัธยมศึกษาปท่ี 2 .กรุงเทพ.บริษัท 
สํานักพิมพแม็ค จํากัด 

ทิศนา แขมณี.(2547).การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู.
กรุงเทพมหานคร.สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

อเนก เธียรถาวร และอุทิศ ขาวเธีย ร .(2548).หนังสือการเรียนรู พ้ืนฐาน  เศรษฐศาสตร ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 2.กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ในกิจกรรมข้ันที่ 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด  นักเรียนสามารถเขียนเนื้อหาจากตัวอยางที่
ใหในแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยแตเม่ือถึงข้ันตอนท่ีตองนําขอมูลมาวิเคราะห  โดยคิด
คารอยละ  นักเรียนยังไมสามารถหาคารอยละได แตเม่ือนักเรียนไดรับคําแนะนํานักเรียนแตละกลุมก็
สามารถวิเคราะหขอมูลได 
 2. ในกิจกรรมข้ันที่ 5 ขั้นสรุปแนวคิดและคนพบคําตอบ  นักเรียนสามารถสรุปประเด็นของ
การศึกษาไดตามสมมติฐานที่ ต้ังไวแตยังไมครอบคลุมในทุกประเด็น และเขียนขอเสนอแนะเพ่ือ
งานวิจัยในครั้งตอไปได 
ปญหาหรืออุปสรรค 

1. นักเรียนยังไมสามารถวิเคราะหขอมูลออกมาเปนคารอยละได 
2. นักเรียนบางกลุมคุยหรือเลนกันขณะดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนท่ีใหนักเรียนภายในกลุม

ชวยกันสรางแบบสัมภาษณ 
ขอเสนอแนะ 
 ครูตองคอยใหคําปรึกษานักเรียนและคอยใหคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูล  และพยายาม
ใหนักเรียนทุกคนภายในกลุมมีสวนรวมในกิจกรรม  คอยตักเตือนเม่ือนักเรียนเลน  หรือพูดคุยระหวาง
ทํากิจกรรม  
 
 

ลงชื่อ     นางสาวศรัญญา   ศิริวรศิลป 
(นางสาวศรัญญา   ศิริวรศิลป) 
                  ผูสอน 
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แบบบันทึกกิจกรรมประเมินความสามารถดานกระบวนการวิจัย    
 

คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนตอบปญหาโดยใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองและดําเนินกิจกรรมใน
ประเด็นหัวขอขั้นวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยขั้นที่  4 ขั้นท่ี 5 ดังนี้ 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด 

1. ลงมือศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 จากขอมูลในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย กิจกรรมท่ี 2 ขั้นทดลอง
สืบคนขอมูล นักเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห ไดอยางไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 นักเรียนสามารถแปรผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 
5.1 สรุปประเด็นผลการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยในครั้งตอไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยโดยใชเกณฑรูบริคส (Rubrics) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1   0  

ขั้นท่ี  1   
ขั้นตั้งคําถามทาทาย 

 
 

    นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยู ได
อ ย า ง น อ ย  4  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

  นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยูได
อ ย า ง น อ ย  3  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

     นั ก เ รี ย น
สา ม า รถ เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ใ น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี
นักเรียนอาศัยอยู
ไดอยางนอย  2
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  
พร อ ม ท้ั ง เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ท่ี ก ลุ ม ตนสน ใ จ  
พรอมเขียนความ
เ ป น ม า แ ล ะ
ความ สําคัญของ
ปญหาต้ัง ช่ือเ ร่ือง  
วั ต ถุ ประ สง ค ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สินคาและบริการ
และการคัดเลือก
ก ลุ ม ตัวอ ย า ง ท่ี
กลุมตนสนใจได 

       นั ก เ รี ยน ไ ม
สามารถเลือกสินคา
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น
ทอง ถ่ินท่ีนักเรียน
อาศัยอยูได    ไม
สามารถเลือกสินคา
และบริการท่ีสนใจ
ได   

 
ขั้นท่ี  2    

ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 
      

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เน้ือหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคา และบ ริกา ร
ประกอบกับสภาพ
ปญหาได 
 
 

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคาและบริการได 

  นักเรียนสามารถ
รวบรวม เน้ื อหา  
ระบุขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑทอง ถ่ิน
ท่ีกลุมตนเองสนใจ
ได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ
ท อ ง ถ่ิ น ท่ี ก ลุ ม
ตนเองสนใจได   
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยใชเกณฑรูบริคส  (Rubrics) (ตอ) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1  0 

 
ขั้นท่ี  3   

ขั้นทดลองสืบคนขอมูล  
 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม
ความคิดภายในกลุม
เพ่ือสราง เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวม
ขอมู ล  ท่ี มีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประ สง คและ
ส ภ า พ ป ญ ห า ท่ี
เกิดข้ึน และมีการต้ัง
คําถามโดยใชภาษา
ท่ีเหมาะสม   
 
 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม
ความคิดภายในกลุม
เพ่ือสราง เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวม
ขอมู ล  ท่ี มีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประ สง คและ
ส ภ า พ ป ญ ห า ท่ี
เกิดข้ึน 

  นักเรียนสามารถ
ระ ด ม คว าม คิ ด
ภายใ นก ลุม เ พ่ือ
สรางเคร่ืองมือใน
การเก็บรวมรวม
ขอมูล   
 

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส าม า ร ถร ะ ด ม
ความ คิดภายใ น
ก ลุ ม เ พ่ื อ สร า ง
เคร่ืองมื อในกา ร
เก็บรวมรวมขอมูล   
 

 
ขั้นท่ี  4 
ขั้นสะทอน
แนวความคิด 

 

     นั ก เ รี ย น
สามารถเก็บรวบรวม
ข อ มู ล พ ร อ ม ท้ั ง
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากการเก็บขอมูล
ภาคสนามในรูปแบบ 
ตารางสถิติไดถูก 
ต อง แ ละ มี ควา ม
สมบูรณ  พรอมท้ัง
แปลความหมายผล
การวิเคราะหขอมูล
ไ ด ถู ก ต อ ง แ ล ะ
สาม ารถนํ าเ ส นอ
ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง
ค ร บ ถ ว น ต า ม
วัตถุประสงค ท่ีต้ัง ไว
ได 
 

     นั ก เ รี ย น
สามารถเก็บรวบรวม
ข อ มู ล พ ร อ ม ท้ั ง
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากการเก็บขอมูล
ภาคสนามในรูปแบบ
ตารางสถิติไดถูกตอง
และมีความสมบูรณ  
พ ร อ ม ท้ั ง แ ป ล
ความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูลได 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เ ก็ บ ข อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ใ น
รูปแบบตารางสถิติ
ได ถูกตองและ มี
ความสมบูรณได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เ ก็ บ ข อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ใ น
รูปแบบตารางสถิติ
ได ถูกตองและ มี
ความสมบูรณได   
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยใชเกณฑรูบริคส  (Rubrics) (ตอ) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1 0 

 
ขั้นท่ี  5 

ขั้นสรุปแนวความคิด
และคนพบคําตอบ 

 

       นั ก เ รี ย น
สาม า ร ถส รุ ปผ ล
ประเด็นการวิจัยโดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ  พรอมท้ัง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอ เสนอแนะเ พ่ือ
กา ร ทํ า วิ จั ย ค ร้ั ง
ตอไปและจัดบอรด
นิ ท ร ร ศ กา ร เ พ่ื อ
นําเสนอขอมูลในช้ัน
เรียนได 
 

     นั ก เ รี ย น
สาม า ร ถส รุ ปผ ล
ประเด็นการวิจัยโดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ  พรอมท้ัง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอ เสนอแนะเ พ่ือ
กา ร ทํ า วิ จั ย ค ร้ั ง
ตอไป 

     นั ก เ รี ย น
สามา รถสรุปผล
ประเด็นการวิจัย
โดยสามา รถ ใ ห
เหตุผลประกอบ   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
สามา รถสรุปผล
ประเด็นการวิจัย
โดยสามา รถ ใ ห
เหตุผลประกอบ   

 
ระดับเกณฑการประเมินของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
2.50 - 3.00   ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูงมาก 
2.00 - 2.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูง 
1.50 - 1.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่า 
0 - 0.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่ามาก 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง  การผลิตสินคาและบริการ   

คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว 
1. ขอใดบอกความหมายของ  “การผลิต” ไดถูกตอง 

ก. กระบวนการแปรรูปปจจยัการผลิตตางๆใหเปนสินคาและบริการ 
ข. กระบวนการพัฒนาปจจัยการผลิตตางๆใหเปนสินคาและบริการ 
ค. กระบวนการจัดสรรทรัพยากรการผลิตตางๆใหเปนสินคาและบริการ 
ง. กระบวนการกระจายทรพัยากรการผลิตตางๆใหเปนสินคาและบริการ 

2. กอนเปดเทอมคุณแมพานักเรียนไปซ้ืออุปกรณการเรียน และเส้ือผาเครื่องแบบนักเรียน  จากการ
กระทําดังกลาว  แสดงวานักเรียนกําลังบริโภคสินคาและบริการประเภทใด 

ก. สินคาเอกชน 
ข. สินคาสาธารณะ 
ค. สินคาทรัพยเสรี 
ง. สินคาเอกชนและสินคาสาธารณะ 

3. ขอใดกลาวถึงหลักการผลิตสินคาและบริการตามความหมายของเศรษฐศาสตรไดถูกตอง 
ก. การลดตนทุนการผลิต  เพ่ือใหสินคาและบริการมีคุณภาพ 
ข. การเพ่ิมตนทุนการผลิต  เพ่ือใหสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 
ค. การใชตนทุนการผลิตตํ่าที่สุด  เพ่ือใหสินคาและบริการมีคุณภาพ 
ง. การใชตนทุนการผลิตสูงที่สุด  เพ่ือใหสินคาและบริการมีคุณภาพ 

4. ขอใดเปนปจจัยของการผลิตสินคาและบริการ 
ก. ที่ดิน ทุน แรงงาน ผูประกอบการ 
ข. ที่ดิน เงิน แรงงาน ผูประกอบการ 
ค. วตัถุดิบ ที่ดิน โรงงาน ผูประกอบการ 
ง. วัตถุดิบ ที่ดิน แรงงาน ผูประกอบการ 

5. ขอใดคือตัวอยางของการผลิต  
ก. กุงนั่งรถประจําทางไปโรงเรียน 
ข. ปลาปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม 
ค. ปูใชผักปลอดสารพิษในการทํากับขาว 
ง.  ไขมุกอาบน้ําจากสบูเหลวท่ีทําจากขม้ิน 

6. ขอใดจัดเปนปจจัยการผลิตสินคาและบริการประเภท  แรงงานก่ึงมีฝมือ    
ก. ชางไม                         
ข. กรรมกร   
ค. นักวิชาการ                  
ง. นักวิทยาศาสตร 
 
 

   ส
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7. คอมพิวเตอรในสํานักงาน จัดเปนปจจัยการผลิตประเภทใด 
ก. ทุน                                  
ข. ที่ดิน 
ค. แรงงาน                          
ง. ผูประกอบการ 

8. ก้ังเชาที่ดินเพ่ือดําเนินกิจการฟารมโคนม โดยใชเครื่องจักรในการรีดนมวัว ผลตอบแทนปจจัยการผลิต
สินคาและบริการที่ก้ังจะไดรับไดแกขอใด 

ก. คาเชาและคาจาง 
ข. คาจางและกําไร 
ค. ดอกเบี้ยและกําไร 
ง. คาเชาและดอกเบี้ย 

9. เพราะสาเหตุใด “สินคาและบริการ” จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
ก. เปนแหลงทํารายไดเขาสูประเทศ 
ข. เปนแหลงจางงานที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ 
ค. เปนปจจัยพ้ืนฐานในการอยูรอดของสมาชิกในประเทศ 
ง. เปนหัวใจสําคัญในการบรรลุเปาหมายของพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 

10. ขอใดเปนความหมายของคําวา “การประกอบการ” ในบริษัทแหงหนึ่ง       
ก. การเทพ้ืนคอนกรีตดานหลังของอาคาร 
ข. การใชคอมพิวเตอรออกแบบสินคาตัวใหม 
ค. ความขยันขันแข็งในการทํางานของพนักงาน 
ง. การวางแผนนําทรัพยากรทั้งหมดมาใชในการผลิต 

11. วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐานที่มีหนาที่ ไมสัมพันธกัน 
ก. หนวยครัวเรือน : เปนผูบริโภค 
ข. หนวยครัวเรือน : เปนเจาของปจจัยการผลิต 
ค. หนวยธุรกิจ: เปนผูผลิตและขายสินคาบริการ   

       ง. หนวยธุรกิจ:เปนเจาของที่ดิน ทุน แรงงาน 

12. ขอใด ไมใช ผลจากนโยบายสนบัสนุนการใชสินคาภายในประเทศของรัฐบาล 
ก. ประชาชนจะนิยมบริโภคสินคาและบริการภายในประเทศมากขึ้น 
ข.  ผูผลิตในประเทศจะผลิตสินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน 
ค. สินคาที่ผลิตในประทศมีความตองการเพ่ิมมากข้ึน 
ง. ผูผลิตจะนําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการใน 

         ประเทศ 
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13. สุชาติเปนเของโรงงานผลิตชามเชรามิค เขาตองการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพ่ือให
ไดผลผลติมากขึ้นและมีคุณภาพดี สุชาติตองปรับปรุงปจจัยทางเศรษฐกิจขอใด   

ก. แรงงาน                       
ข. เทคโนโลยี 
ค. ผูประกอบการ            
ง. วิเคราะหการตลาด 

14. ขอใดเปนแรงจูงใจในการนําทรัพยากรมาผลิตเปนสินคาและบริการ มากท่ีสุด 
ก. มนุษยตองการปจจัย  4 
ข. มนุษยตองการความสะดวกสบาย 
ค. มนุษยตองการคานิยมในการบริโภค 
ง. มนุษยตองการโฆษณาชวนเชื่อในการซ้ือ 

15. ขอใดเปนเปาหมาย สําคัญท่ีสุด ของผูประกอบการ 
ก. การบริหารจัดการดานราคาสินคาใหมีราคาตํ่าสุด 
ข. การผลิตสินคาและบริการใหออกมาจําหนายมากที่สุด 
ค. การดูและกระบวนการผลิตสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ 

       ง. การบริหารกิจการใหไดกําไรมาที่สุดโดยใชตนทุนตํ่าท่ีสุด 
16. ขอใดเปนปจจัยทําใหสตรอเบอรี่ สามารถปลูกไดดีในจังหวัดทางภาคเหนือ   

ก. ความไดเปรียบทางภูมิศาสตร 
ข. ความไดเปรียบทางภูมิปญญา 
ค. ความไดเปรียบทางดานสภาพแวดลอม 
ง. ความไดเปรียบทางดานการพัฒนาอาชีพ 

17. ขอใดเปนหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีบอเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียและทําการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ   

ก. หลักการใชทรัพยากร 
ข. หลักคุณธรรมของผูผลิต 
ค. หลักการเพ่ิมมูลคาของสินคา 
ง. หลักการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 

18. ขอใดกลาวได ถูกตอง เก่ียวกับการผลิตที่เปนการสรางประโยชน   
ก. การบริการ – การใชแรงงานเด็กขายพวงมาลัย 
ข. การแปรรูป – การใชสารบอแรกซในการทําลูกช้ิน 
ค. การอาศัยเวลา – การนําหอยมุกจากทะเลมาทําเครื่องประดับ 
ง. การเปลี่ยนสถานที่ – การนําสงสินคาจากโรงงานไปยังรานคา 
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19. ขอใดเปนเปาหมายสําหรับการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น    
ก. ผลิตเพ่ือหวังผลกําไร 
ข. ผลิตเพ่ือบริโภคในทองถิ่น 
ค. ผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ง. ผลิตเผื่อสงออกไปขายยังตางประเทศ 

20. ถานักเรียนตองการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน  ขอใดเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุด  ที่นักเรียนตอง
คํานึงถึงเปนอันดับแรก   

ก. ที่ดิน                              
ข. แรงงาน 
ค. ทรัพยากร                      
ง. ผูประกอบการ 

21. ขอใด ไมจัด เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ก. ผาตีนจก  - สุโขทัย 
ข. ขันลงหิน -  บานบุก 
ค. โรงโมหิน  -  สระบุรี 
ง. เครื่องปนดินเผา  -  ดานเกวียน 

22. โรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ  ไดใชเครื่องจักรแทนแรงงานมนุษยในการปอกเปลือกมันฝรั่ง  ทําให
เพ่ิมปริมาณของผลผลิตมากกวาเดิม  การใชเครื่องจักรในการผลิต  ดังกลาวสอดคลองกับเรื่องใด   

ก. แรงงานกับเครื่องจักร 
ข. แรงงานกับการผลิตสินคา 
ค. เทคโนโลยีกับการผลิตสินคา 
ง. เทคโนโลยีกับการลดตนทุนการผลิต 

23. ขอใดเปนทางแกไขปญหา เรื่อง คนงานขาดความชํานาญในงานท่ีทํา ท่ีดีท่ีสุด   
ก. จัดแผนผังโรงงาน 
ข. จัดทําขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม 
ค. จัดทําเครื่องมือเพ่ือลดกําลังแรงงานลง 
ง. จัดอบรมพนักงานใหมีความรูความชํานาญ 

24. ขอใด ไมใช อุปสรรคในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน    
ก. ปญหาขาดแคลนแรงงาน 
ข. ปญหาขาดแคลนแหลงเงินทุน 
ค. ปญหาแรงงานขาดความรูความชํานาญ 
ง. ปญหาการขาดประสบการณในการผลิต 
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25. ขอใด ไมใช ปญหาของการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น    
ก. สินคาราคาตํ่า 
ข. ขาดแคลนเงินทุน 
ค. ขาดบุคลากรที่มีความรู 
ง. ขาดตลาดในการจําหนายสินคา 

26. การศึกษารายวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ทําใหผูศึกษาตัดสินใจในเรื่องใดได ถูกตอง   
ก. ผลิตสินคาชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
ข. ซ้ือปจจัยการผลิตไดเหมาะสมกับอาชีพของคนในทองถิ่น 
ค. กําหนดราคาสินคาไดเหมาะสมกับรายไดของคนในทองถ่ิน 
ง. เลือกสถานที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมกับความตองการของคนในทองถ่ิน 

27. ขอใดเปน ส่ิงท่ีสําคัญ ที่ทําใหการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่นมีประสิทธิภาพ 
ก. มีแหลงเงินทุน 
ข. มีตลาดรองรับผลผลิต 
ค. มีทรัพยากรที่หลากหลาย 
ง. มีบุคลากรที่มีความรูในการบริหารจัดการ 

28. กระบวนการผลิตขั้นตอนใดที่ถือไดวาเปนสิ่ง สําคัญท่ีสุด ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 
ก. การวางแผนการผลิต 
ข. การระดมเงินทุนเพ่ือการผลิต 
ค. การจัดสรรทรัพยากรที่ใชผลิต 
ง. การกระจายสินคาเพ่ือจําหนาย 

29. ขอใดเปนคุณธรรมที่ผูผลิตสินคาและบริการควรคํานึงถึง มากท่ีสุด   
ก. อริยสัจ  4 
ค. หิริโอตัปปะ 
ข. พรหมวิหาร  4 
ง. เบญจศีล – เบญจธรรม 

30. การใสความคิดสรางสรรคในชิ้นงานขอใด ถือเปนการเพ่ิมมูลคาของผักตบชวา มากท่ีสุด 
ก. กระเปา 
ข. โคมไฟ 
ค. รองเทาสาน 
 ง. เฟอรนิเจอรตกแตงบาน 
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แบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
เรื่อง  การผลิตสินคาและบริการ 

ช่ือ...................................................................... ....................ช้ัน...............เลขท่ี............. 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 
ขั้นท่ี  1  ขั้นต้ังคําถามทาทาย 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 นักเรียนบริโภคสินคาและบริการทองถิ่นอะไรบาง 
1)  …………………………………………………………………… 

 2)  …………………………………………………………………… 
 3)  …………………………………………………………………… 

   4)  …………………………………………………………………… 
1.2 สินคาและบริการในทองถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนบริโภคแลวมีความประทับใจ คิดวาเปน

สินคาและบริการที่โดดเดนในทองถิ่นคืออะไร................................................................................... 
เพราะสาเหตุใด.................................................................................................................................... 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 จากกรณีตัวอยางใหนักเรียนศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนและควรไดรับการแกไขคืออะไร 
(ความเปนมาและความสําคัญของปญหา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 นักเรียนจะต้ังชื่อเรื่องการวิจัยวาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

แหลงปลาสลิดที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันเปนอยางดี มีรสชาดดี เนื้ออรอย กลิ่นหอม คือปลาสลิดบาง
บอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วไป เนื่องจากผูเลี้ยงปลาสลิดในอําเภอบางบอ 
เปนผูแปรรูปปลาสลิดสดเปนปลาสลิดหอม จากภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน ซ่ึงในปจจุบันนี้ ก็ยังไมมีจังหวัด
ไหนผลิตปลาสลิดหอมไดรสชาดดี เหมือนกับปลาสลิดหอมของอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ แต
เนื่องจากกระบวนการแปรรูปปลาสลิดมักจะเจอกับปญหาในเรื่องกระบวนการผลิตดานการขาดแรงงาน  
แมลงและสัตวรบกวนและปญหาสภาพดินฟาอากาศ 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 นักเรียนคิดวาวัตถุประสงคของการวิจัยคืออะไร 

1)  ………………………………………………………………………………… 
 2)  ………………………………………………………………………………… 
 3)  ………………………………………………………………………………… 
   4)  ………………………………………………………………………………… 

3. กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 
3.1 ประชากร นักเรียนจะเลือกประชากรอาชีพใดในการทําวิจัย 

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

3.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนจะเลือกกลุมตัวอยางท่ีใดในการทําวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดคนวิธีการหาคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระบุแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา 

1.1 นักเรียนสามารถศึกษาคนควาขอมูลดังกลาวขางตนไดจากแหลงขอมูลใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

กระบวนการในการแปรรูปปลาสลิด คือ การตากปลาสลิดกลางแจงบนเฝอกไม  เม่ือตากไปทุกๆ 
ครึ่งวัน จะตองกลับปลาเพ่ือใหปลาอีกดานหนึ่งไดรับแสงแดดอยางท่ัวกัน  ทั้งนี้ จะตองใชเวลาถึง 2 วัน จึง
จะไดผลิตภัณฑปลาสลิดหอมบางบอ ในกระบวนการนี้จะตองใชแรงงานจานวนมาก  ซ่ึงทางผูผลิตประสบ
ปญหาการขาดแรงงานเปนอยางยิ่ง นอกจากการขาดแรงงานแลว  ทางกลุมยังประสบปญหาในเรื่องของ
แมลงและสัตวรบกวน เชน แมลงวัน นกอีกา ฝุนละออง และปญหาสภาพดินฟาอากาศ เชน กรณีที่ฝนตก 
ทาใหไมสามารถตากปลาสลิดได เนื่องจากการตากปลาสลิดกลางแจง 
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2. เรียบเรียงวรรณกรรม 
2.1 แหลงที่มาของปลาสลิด 

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

2.2 กระบวนการแปรรูปปลาสลิด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองสืบคนขอมูล 
1. เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

1.1 ถานักเรียนตองการอยากเก็บขอมูลดังกลาวขางตน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
 1)...................................................................................................................... 
 2) ...................................................................................................................... 
 3) ...................................................................................................................... 

1.2 จากเครื่องมือที่ยกตัวอยางดังกลาวขางตน  นักเรียนจะเลือกใชเครื่องมือชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การสรางเครื่องมือวิจัย 

2.1 ถานักเรียนเลือกวิธีการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ นักเรียนจะสรางแบบสัมภาษณอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอนแนวความคิด 

1. ลงมือศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

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

1.2 จากขอมูลในแบบบันทึกกิจกรรมวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย   กิจกรรมท่ี   2 
ขั้นทดลองสืบคนขอมูล นักเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห ไดอยางไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 นักเรียนสามารถแปรผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและคนพบคําตอบ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยในครั้งตอไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยโดยใชเกณฑรูบริคส (Rubrics) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1   0  

ขั้นท่ี  1   
ขั้นตั้งคําถามทาทาย 

 
 

    นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยูได
อ ย า ง น อ ย  4  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

  นักเรียนสามารถ
เ ลื อก สิน ค า แล ะ
บริการในทอง ถ่ินท่ี
นักเรียนอาศัยอยูได
อ ย า ง น อ ย  3  
ผลิตภัณฑ    พรอม
ท้ังเลือกสินคาและ
บ ริกา ร ท่ี ก ลุ ม ต น
สนใจ  พรอมเขียน
ความ เป นม าและ
ความ สํ า คัญขอ ง
ปญหา ต้ัง ช่ือ เ ร่ื อง  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี
สอดคลอง กับสินคา
และบริการและการ
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ ม
ตัวอยาง ท่ีกลุ มตน
สนใจได 

     นั ก เ รี ย น
สา ม า รถ เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ใ น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี
นักเรียนอาศัยอยู
ไดอยางนอย  2
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  
พร อ ม ท้ั ง เ ลื อ ก
สินคาและบริการ
ท่ี ก ลุ ม ตนสน ใ จ  
พรอมเขียนความ
เ ป น ม า แ ล ะ
ความ สําคัญของ
ปญหาต้ัง ช่ือเ ร่ือง  
วั ต ถุ ประ สง ค ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สินคาและบริการ
และการคัดเลือก
ก ลุ ม ตัวอ ย า ง ท่ี
กลุมตนสนใจได 

       นั ก เ รี ยน ไ ม
สามารถเลือกสินคา
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น
ทอง ถ่ินท่ีนักเรียน
อาศัยอยูได    ไม
สามารถเลือกสินคา
และบริการท่ีสนใจ
ได   

 
ขั้นท่ี  2    

ขั้นคิดคนวิธีหาคําตอบ 
      

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เน้ือหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคา และบ ริกา ร
ประกอบกับสภาพ
ปญหาได 
 
 

     นั ก เ รี ย น
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินท่ีกลุมตนเอง
สน ใ จ   พร อม ท้ั ง
บอกประเ ภทของ
สินคาและบริการได 

  นักเรียนสามารถ
รวบรวม เน้ื อหา  
ระบุขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑทอง ถ่ิน
ท่ีกลุมตนเองสนใจ
ได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
สาม ารถรวบรวม
เนื้อหา  ระบุขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ
ท อ ง ถ่ิ น ท่ี ก ลุ ม
ตนเองสนใจได   
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยใชเกณฑรูบริคส  (Rubrics) (ตอ) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1  0 

 
ขั้นท่ี  3   

ขั้นทดลองสืบคนขอมูล  
 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม
ความคิดภายในกลุม
เพ่ือสราง เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวม
ขอมู ล  ท่ี มีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประ สง คและ
ส ภ า พ ป ญ ห า ท่ี
เกิดข้ึน และมีการต้ัง
คําถามโดยใชภาษา
ท่ีเหมาะสม   
 
 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม
ความคิดภายในกลุม
เพ่ือสราง เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวม
ขอมู ล  ท่ี มีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประ สง คและ
ส ภ า พ ป ญ ห า ท่ี
เกิดข้ึน 

  นักเรียนสามารถ
ระ ด ม คว าม คิ ด
ภายใ นก ลุม เ พ่ือ
สรางเคร่ืองมือใน
การเก็บรวมรวม
ขอมูล   
 

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส าม า ร ถร ะ ด ม
ความ คิดภายใ น
ก ลุ ม เ พ่ื อ สร า ง
เคร่ืองมื อในกา ร
เก็บรวมรวมขอมูล   
 

 
ขั้นท่ี  4 
ขั้นสะทอน
แนวความคิด 

 

     นั ก เ รี ย น
สามารถเก็บรวบรวม
ข อ มู ล พ ร อ ม ท้ั ง
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากการเก็บขอมูล
ภาคสนามในรูปแบบ 
ตารางสถิติไดถูก 
ต อง แ ละ มี ควา ม
สมบูรณ  พรอมท้ัง
แปลความหมายผล
การวิเคราะหขอมูล
ไ ด ถู ก ต อ ง แ ล ะ
สาม ารถนํ าเ สนอ
ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง
ค ร บ ถ ว น ต า ม
วัตถุประสงค ท่ีต้ัง ไว
ได 
 

     นั ก เ รี ย น
สามารถเก็บรวบรวม
ข อ มู ล พ ร อ ม ท้ั ง
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากการเก็บขอมูล
ภาคสนามในรูปแบบ
ตารางสถิติไดถูกตอง
และมีความสมบูรณ  
พ ร อ ม ท้ั ง แ ป ล
ความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูลได 

     นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เ ก็ บ ข อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ใ น
รูปแบบตารางสถิติ
ได ถูกตองและ มี
ความสมบูรณได   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล
พรอมท้ังวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการ
เ ก็ บ ข อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ใ น
รูปแบบตารางสถิติ
ได ถูกตองและ มี
ความสมบูรณได   
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถดานกระบวนการวิจัยใชเกณฑรูบริคส  (Rubrics) (ตอ) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3  2 1 0 

 
ขั้นท่ี  5 

ขั้นสรุปแนวความคิด
และคนพบคําตอบ 

 

       นั ก เ รี ย น
สาม า ร ถส รุ ปผ ล
ประเด็นการวิจัยโดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ  พรอมท้ัง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอ เสนอแนะเ พ่ือ
กา ร ทํ า วิ จั ย ค ร้ั ง
ตอไปและจัดบอรด
นิ ท ร ร ศ กา ร เ พ่ื อ
นําเสนอขอมูลในช้ัน
เรียนได 
 

     นั ก เ รี ย น
สาม า ร ถส รุ ปผ ล
ประเด็นการวิจัยโดย
สามารถใหเหตุผล
ประกอบ  พรอมท้ัง
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ขอ เสนอแนะเ พ่ือ
กา ร ทํ า วิ จั ย ค ร้ั ง
ตอไป 

     นั ก เ รี ย น
สามา รถสรุปผล
ประเด็นการวิจัย
โดยสามา รถ ใ ห
เหตุผลประกอบ   

     นั ก เ รี ย น ไ ม
สามา รถสรุปผล
ประเด็นการวิจัย
โดยสามา รถ ใ ห
เหตุผลประกอบ   

 
ระดับเกณฑการประเมินของแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัย 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความสามารถดานกระบวนการวิจัย 
2.50 - 3.00   ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูงมาก 
2.00 - 2.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับสูง 
1.50 - 1.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.49 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่า 
0 - 0.99 ความสามารถดานกระบวนการวิจัยอยูในระดับตํ่ามาก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 
 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรีย นที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการเรียนรูดวยการจั ดการเรียนรูโดยใช

วิจัยเปนฐาน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 ขอ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
1  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ จํานวน 1 ขอใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ที่ครูจัดใหนักเรียน 
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ตอนท่ี 1 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย( )ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนเพียงชอง
เดียว 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 
ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง 

     

2. นักเรียนไดเรียนเปนกลุมและชวยกันทํางานกลุม      
3.  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการวาง
แผนการปฏิบัติงานจริง 

     

4.  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
กระบวนการวิจัย 

     

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ดวยการยิ้มแยมแจมใส
และใหความเปนกันเองกับนักเรียน 

     

6. นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนในชั้น
เรียนและครู 

     

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู 

     

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
8. นักเรียนไดฝกฝนกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง
จากการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

     

9. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆและ
การมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน 

     

10. นักเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปใชในชีวิต 
ประจําวันได และนําไปใชกับสาระอ่ืนๆ 

     

 
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป 
ท่ีอยู   27 หมู 3 ตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนราชวินิตบางแกว 31 หมู 13 ตําบลบางแกว  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2541  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนบํารุงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2547  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2552 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2553   ศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม 
 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ.2554 – 2556 ครูผูชวยโรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
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