
 

ก 
 

 

การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกจิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้  

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววลัยา  แซ่จิว   

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ 



 

ข 
 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววลัยา  แซ่จิว   

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 



 

ค 
 

 

THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING ABILITIES  

ON ECONOMY SYSTEM OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS USING  

 CONSTRUCTIVIST APPROACH 

 

 

 

 

 

By 

Miss. Wanlaya  Zaejew 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Education Program in Teaching Social Studies 

Department of Curriculum and Instruction 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2015 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 

ง 
 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การสร้างสรรคค์วามรู้” เสนอโดย นางสาววลัยา  แซ่จิว เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 

 

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

     (รองศาสตราจารย ์ดร. ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

      คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

       วนัท่ี.......... เดือน..............................พ.ศ................ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ   ศิริสมัพนัธ์ 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์

 

.............................................................. ประธานกรรมการ 

  (อาจารย ์ดร.มนสันนัท ์  นํ้ าสมบูรณ์) 

……./………...………/……………. 

 

................................................... กรรมการ  ............................................ กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.กนิษฐา  เชาวว์ฒันกลุ)   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง) 

……./………..………/…………….  ……./………..………/……………. 

 

................................................... กรรมการ  ..................................................... กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสมัพนัธ)์            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 

……./………..………/…………….  ……./………..………/…………… 



 

 

ง 
 

54262313: สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

คาํสาํคญั: ระบบเศรษฐกิจ/ความสามารถในการคิดวเิคราะห์/การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 วลัยา  แซ่จิว: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:            

ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์, ผศ.ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม.176 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

ก่อนเรียนและหลงั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จาํนวน 45 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ   3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 

ระบบเศรษฐกิจ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น

อิสระต่อกนั (t-test dependent) และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน

ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนดว้ยการ

จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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 WANLAYA ZAEJEW: THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING ABILITIES ON 

ECONOMY SYSTEM OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS USING CONSTRUCTIVIST APPROACH. 

THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., ASST. PROF. PORANAT 

KITROONGRUENG, Ph.D., AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.176 pp. 

 The purposes of this research were to: 1) compare the analytical thinking abilities of Matthayomsuksa 

5 students before and after the participation in the learning management using constructivist approach              

2) compare the learning achievement on economy system of Matthayomsuksa 5 students before and after the 

participation in the learning management using constructivist approach 3) study the opinion of  

Matthayomsuksa 5 students about the instruction with constructivist approach. The sample of this research 

consisted of 45 Matthayomsuksa 5/4 students studying in the seconds semester during the academic year 2014 

at Srivichaiwitthaya School, Meuang Nakornpathom district, Nakornpathom Province of the Office of 

Secondary School Distrit 9. The instruments were: 1) lesson plans 2) an analytical thinking abilities test           

3) learning achievement tests and 4) a questionnaire on the opinion of students towards the instruction 

constructivist approach. The data were analyzed for mean ( x̄  ) standard deviation (S.D.)  t-test for dependent 

and content analysis 

 The finding were as follow: 

 1) The analytical thinking abilities on economy system of mathayomsuksa 5 students gained after the 

participation in the learning management using constructivist approach were higher than before at the level of 

.05 significance. 

 2) The learning achievements on economy system of mathayomsuksa 5 students gained after the 

participation in the learning management using constructivist approach were higher than before at the level of 

.05 significance. 

 3) The opinions of mathayomsuksa 5 students towards the instruction with constructivist approach  

were at the highest level of agreement. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สําเร็จลุล่วง

เป็นอย่างดี ด้วยความกรุณาในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา ความช่วยเหลือ และกําลังใจจาก         

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ                 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้ จนวิทยานิพนธ์

เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.มนัสนันท์  นํ้ าสมบูรณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล และรองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร สมานชาติ ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษา แนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อใหว้ิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารรย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั อาจารย ์ดร. เพญ็พนอ 

พ่วงแพ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือในการวิจยั ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาํวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ คณะครูและนกัเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกๆ

ท่านในโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีให้ความร่วมมือและอาํนวย

ความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้ทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณเพื่อน พี่และน้องระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลอันเป็นท่ีรักทุกท่านสําหรับความช่วยเหลือ 

คาํแนะนาํ และกาํลงัใจท่ีมีใหเ้สมอมาจนทาํใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้ชีวิต อบรมเล้ียงดู และเป็นผู ้

วางรากฐานทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแรงบนัดาลใจและกาํลงัใจในการศึกษาเป็นอย่างดี ทาํให้

ผูว้ิจยัสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดงัท่ีมุ่งหมายไว ้
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บทที ่1 

 

 บทนํา  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศสูง มีการใชอ้งคค์วามรู้มาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจค่อนขา้งรุนแรง นอกจากน้ียงัมีการ

ติดต่อร่วมมือในดา้นต่างๆระหว่างประเทศหรือภูมิภาคอย่างจริงจงัและใกลชิ้ด ดงันั้นการพฒันา

พลเมืองของชาติให้มีความรู้ ทกัษะความสามารถสูงข้ึน ตลอดจนมีทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม 

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม จึงเป็นงานท่ีตอ้งทาํใหมี้ความชดัเจนและเกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งรวดเร็ว  

(ไพฑูรย ์เริงกมล, 2554: 29) ท่ามกลางสงัคมแห่งความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลง บุคคลสามารถ

รับรู้ข่าวสารทัว่โลกไดใ้นเวลารวดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลข่าวสาร วฒันธรรม ตลอดจนแนวความคิดต่างๆ

จึงถ่ายทอดสู่คนไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั สังคมไทยท่ีเคยมีความเอ้ืออาทร เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวเกษตรกรรมเร่ิมเปล่ียนไป หากไม่มีการสอนใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิด คิดไม่เป็น อาจทาํให้

เยาวชนหรือผูใ้หญ่ในอนาคตขาดทกัษะการคิด ตกเป็นเหยื่อของสังคม เหยื่อของเศรษฐกิจ เหยื่อ

ของนโยบาย เหยื่อของการเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ทนั ไม่

สามารถอยู่รอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิตอลได ้(สมบติั การจนารักพงค,์ 2549: 1) การศึกษาจึง

เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาประชากรของประเทศให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

อย่างครบถว้น ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษยข์องประเทศให้เกิดการพฒันาอย่างครบถว้น ทั้งในดา้น

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้สามารถนาํไปปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของประชาชนให้อยู่ใน

วิถีทางท่ีถูกท่ีควร (จรวยพร ธรณินทร์, มปป: 1) 

 ดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 80 ระบุว่า รัฐตอ้งพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.

2555-2559 ไดก้าํหนดประเด็นการพฒันาท่ีสาํคญัในดา้นการพฒันาคนเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญา

อยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์

ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รู้จกัสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น ควบคู่กบัการ

เสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดบัชุมชน  (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 15) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 ท่ีกําหนดให้

สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการจดักิจกรรมให้นกัเรียนฝึกทกัษะกระบวนการคิด 

การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดย

ตอ้งจดักิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542:8) และ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงกาํหนดการจดัการ

เรียนรู้โดยให้ความสําคญักบัการพฒันานักเรียนดา้นการคิดและกาํหนดไวเ้ป็นสมรรถนะท่ีสําคญั

ของนักเรียน ดว้ยถือว่าเป็นทกัษะท่ีจะนาํไปสู่การสร้างความรู้และการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตได้

อยา่งมีคุณภาพ (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2555: คาํนาํ) 

 ปัจจุบนัเร่ืองของ “การคิด”  และ “การสอนคิด” จึงเป็นเร่ืองท่ีจดัว่าสาํคญัอยา่งยิง่ในการจดั

การศึกษาเพื่อให้ไดคุ้ณภาพสูง ซ่ึงการคิดเป็นกลไกของสมองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นไปตาม

ธรรมชาติของมนุษยท่ี์ใชใ้นการสร้างแนวความคิดรวบยอด ดว้ยการจาํแนกความแตกต่าง การจดั

กลุ่ม และการกาํหนดช่ือเร่ืองเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บ ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชอ้าจจะเป็นความจริงท่ี

สัมผสัไดห้รือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่อาจสัมผสัได ้ตลอดจนเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการนาํ

กฎเกณฑต่์างๆไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็น เกิดข้ึนจากการท่ีสมองถูก

รบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม สังคมรอบตวัและประสบการณ์ดั้งเดิมของมนุษย ์(สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2540: 32) ปกติวิสัยมนุษยจ์ะมีการคิดอยู่แลว้ แต่การคิดท่ีการศึกษามุ่งพฒันาน้ี 

หมายถึง การคิดท่ีมีจุดมุ่งหมาย มีคุณภาพ ไม่ใช่การคิดเร่ือยเป่ือย แต่เป็นการคิดท่ีกระทาํอยา่งจงใจ 

เพ่ือให้ไดบ้ทสรุป หรือคาํตอบท่ีดีท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้คือการคิดระดบัสูงหรือการคิด

ขั้นสูง (ทิศนา  แขมมณี, 2554: 188) 

 การคิดระดบัสูงหรือการคิดขั้นสูง หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้น และตอ้ง

อาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดเป็นแกนหลายๆทกัษะในแต่ละขั้น ไดแ้ก่ การสรุป

ความ การใหค้าํจาํกดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสานขอ้มูล การจดัระบบความคิด การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ การกาํหนดโครงสร้างความรู้ การแกไ้ขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ใหม่ การคน้หาแบบ

แผน การหาความเช่ือพื้นฐาน การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ การตั้ งสมมติฐาน การทดสอบ

สมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริง และการประยุกตใ์ชค้วามรู้ (กรมวิชาการ, 2542: 6) 

การคิดระดบัสูงท่ีสําคญัประเภทหน่ึงก็คือการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการคิดท่ีตอ้งใชค้าํตอบแยกแยะ

ขอ้มูลและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีแยกแยะนั้ น หรืออีกนัยหน่ึงคือการเรียนรู้ในระดับท่ี

นักเรียนสามารถจบัไดว้่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของปรากฏการณ์

หน่ึง (ทิศนา แขมมณี, 2550: 401) เห็นไดจ้ากเกณฑก์ารผา่นช่วงชั้นและการจบหลกัสูตรการศึกษา 
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ขอ้ท่ี 2 ท่ีได้กาํหนดให้นักเรียนจะตอ้งผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามท่ี

สถานศึกษากาํหนด และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใ้ชก้ารคิดเป็นกรอบหน่ึง

ในการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี 4 ดา้นนกัเรียน ซ่ึงระบุใหน้กัเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 69) 

 อยา่งไรก็ตามในสองทศวรรษท่ีผา่นมา วงการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่าง

ก็ได้ค้นพบว่า การพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนยงัทําได้ในขอบเขตท่ีจาํกัด และยงัไปไม่ถึง

เป้าหมายสูงสุดท่ีตอ้งการ ในการสอบวิชาต่างๆ นักเรียนมกัทาํไดดี้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ

พื้นฐาน แต่เม่ือมาถึงส่วนท่ีตอ้งใช้ความคิดและเหตุผล นักเรียนยงัไม่สามารถทาํได้ดี สําหรับ

ประเทศไทยนั้น วงการศึกษาไทยไดมี้ความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการคิดน้ีมาหลายปีแลว้ ซ่ึงทาํให้

เกิดแนวความคิดท่ีนาํมาใชใ้นการสอนหลายเร่ือง เช่น แนวความคิดเร่ืองการสอนให้ “คิดเป็น ทาํ

เป็น และแก้ปัญหาเป็น” แต่แนวคิดเหล่าน้ียงัไม่ได้รับการนําไปใช้อย่างกวา้งขวาง และปัญหา

คุณภาพดา้นการคิดขั้นสูงก็ยงัมีอยูเ่ร่ือยมา ดงันั้นเม่ือมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาข้ึน การมุ่งเนน้

การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการคิดจึงนบัเป็นกระบวนการสาํคญัท่ี

จาํเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนากันอย่างจริงจัง (ทิศนา  แขมมณีและคณะ,2554: 45-46) ซ่ึง

รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551/2552 ไดร้ายงานว่า ความสามารถเชิงวิเคราะห์มีคะแนนเฉล่ีย

ข้ึนลงอย่างไม่คงท่ี โดยคะแนนเฉล่ียในปีการศึกษา 2544-2547 อยู่ระหว่างร้อยละ 38 – 46 ใน

ภาพรวมแลว้คะแนนเฉล่ียความถนัดทางการเรียนของนักเรียนในชั้นน้ีในช่วงปีการศึกษา 2544-

2547 ดีข้ึนเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของทุกปีท่ีกล่าวถึงยงัคงตํ่ากว่าร้อยละ 50 

ซ่ึงขอ้มูลขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ีสอง 

ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2550 จาํนวน 902 แห่ง พบว่า มาตรฐานท่ี 4 นกัเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ ส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัพอใช ้ซ่ึงยงัคงไม่ไดม้าตรฐานดา้นคุณภาพของนกัเรียนตามท่ีสมศ.ตั้งไว ้สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีไดผ้ลการประเมินดา้นคุณภาพนกัเรียนท่ีไดม้าตรฐานระดบัดีในมาตรฐานท่ี 4 มีสัดส่วน

ตํ่าอยู่ท่ี 10.4 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด (วิทยากร เชียงกูล, 2553: 53-54) และจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พบว่า 

มาตรฐานดา้นผลผลิต มาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 



4 

 

 

(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 

(สมศ., 2549: 7) ซ่ึงโรงเรียนไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดียิง่ข้ึน 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาเป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและสามารถพฒันาการคิดของนกัเรียน 

เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมุ่งพฒันานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถนําความรู้ไป

ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตในสังคมได ้โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั

และเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการกระทาํของ

มนุษย์ในพฤติกรรมการผลิต การแจกจําหน่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ ซ่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนกจ็ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทั้ง 3 ประการดงักล่าว วิชาเศรษฐศาสตร์จึง

มีบทบาทสาํคญัในสังคมปัจจุบนั การเป็นพลเมืองของประเทศตั้งแต่ระดบัเยาวชนในวยัเรียนจนถึง

ระดบัผูใ้หญ่ท่ีประกอบอาชีพแลว้ จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในสาระเศรษฐศาสตร์ เพ่ือจะไดเ้ป็น

พลเมืองท่ีเขา้ใจในสภาพเศรษฐกิจ ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะนักเรียน การได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จะช่วยฝึกให้มี

ความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ และยงัช่วยใหส้ามารถ

นาํความรู้ท่ีไดจ้ากวิชาเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั รวมทั้งสามารถเขา้ใจ

และคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและโลกได ้ทาํให้สามารถดาํเนินชีวิตอยู่ใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552: 58) ซ่ึงในสาระเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยการเรียนรู้ 

เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการสอนใหบุ้คคลเขา้ใจและ

สามารถปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสงัคมโลกท่ีกลายเป็น “โลกท่ีไร้พรมแดนทางดา้นเศรษฐกิจ” การ

ท่ีจะดํารงตนให้อยู่รอดได้ในกระแสโลกาภิวัตน์และยุคสารสนเทศท่ีกําลังจะมาถึงนั้ น เรา

จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกับยุคสมยัเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ความสามารถในดา้นการแข่งขนั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ: มปป.) แต่จากขอ้มูล

ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (มปป: 1) พบว่าประเทศไทยมีปัญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน O-net TIMSS PISA ตํ่ าในวิชาหลักและในด้านการคิดวิ เคราะห์  ประกอบกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ  ปีการศึกษา 2553 – 

2555 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 61.38 ,59.26 และ 61.92 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัตํ่าเม่ือเทียบกบัเป้าหมายซ่ึงกาํหนดไว ้ร้อยละ 75 และจากการ

สมัภาษณ์ครูผูส้อนพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า

เป้าหมาย โดยสงัเกตไดจ้ากการทาํใบงาน ทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถาม ตลอดจนการทาํกิจกรรม

การเรียนรู้ต่างๆในหอ้งเรียน                                                                                                        
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 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาไดคื้อ การจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสม เน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาการคิด เพราะการคิดเป็นส่ิงสําคญัในการจดัการเรียนการ

สอนท่ีจําเป็นอย่างเร่งด่วนในปลูกฝังให้ เกิดกับเยาวชน  โดยการฝึกให้ เด็กคิดเป็น  รู้จักใช้

วิจารณญาณในการตดัสินปัญหา รวมทั้งใหมี้การคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาเพื่อตอบรับกบั

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การสอนให้นักเรียนคิดจึงนบัเป็นจุดเร่ิมท่ีดีของการ

พฒันาการศึกษา เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศมีมาก บางปัญหาแกไ้ดเ้พียงบางจุด บางปัญหาแก้

ไม่ได้ หรือบางปัญหาก็ไม่มีผูพ้ยายามแก้ไข การพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อน และเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีนานาประเทศกาํลงัจบัตามองและให้ความสาํคญัสูงสุด

ต่อการศึกษาในประเทศ ถา้เด็กท่ีผลิตข้ึนมามีความคิดท่ีดี มีคุณภาพก็จะทาํให้ปัญหาท่ียงัคา้งคาอยู่

สามารถขจดัออกไปได ้(อุษณีย ์โพธิสุขและคณะ, 2547: 3) ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงควรมุ่งพฒันา

กระบวนการทางสมองระดับสูง ซ่ึงได้แก่ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์ 

ความคิดสร้างสรรค ์ความคิดวิจารณญาณและการนาํไปใช ้เพราะกระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้

นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและ

สามารถต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว (ประเทืองทิพย  ์นวพรไพศาล, 

2535: 1) และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการคิดของนกัเรียนให้

เกิด “ความคิดระดบัสูง” ไดน้ั้นตอ้งสอนให้นักเรียนไดม้องเห็นปัญหา รู้จกัซักถาม คิดวิเคราะห์ 

พิจารณาคิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อเช่ือมโยงความคิดไปสู่แนวทางความคิดไปสู่

แนวทางท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2532: 104)  

 จากปัญหาดงักล่าว การจดัการศึกษาจึงควรให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริง

ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ดาํเนินชีวิต ซ่ึงความสามารถ และความถนดัของนกัเรียนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ท่ีจะสอนให้ไดผ้ลโดยท่ีนักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงกบักระบวนการคิด การ

สอนให้เกิดทกัษะการคิดตอ้งสอนแบบเปิดโอกาสให้อภิปรายดว้ยการถามคาํถามท่ีแยบยลแต่ไม่

ยากเกินไป ห้องเรียนมีบรรยากาศส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น และการจดัการศึกษาตอ้งมุ่ง

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง

ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ทาํให้นักเรียนรู้คุณค่า เกิดความ

เช่ือมัน่ในความสามารถของตน แสดงพฤติกรรมและบทบาทการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 

(วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542: 18) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

(Constructivism) ท่ีอธิบายไวว้่า การเรียนรู้อาศัยความรู้เดิมและการจัดสภาพแวดล้อมของครู

ระหว่างความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมและความรู้ความเขา้ใจใหม่ให้กบันกัเรียน โดยครูตอ้งกระตุน้
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ใหเ้ดก็มีการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและแสดงออกมา (Wesley A. Hoover, 1996) 

และการเรียนรู้น้ีเป็นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองของนกัเรียน โดยใชค้วามรู้เดิมท่ีมี

อยู่เป็นพื้นฐานความรู้ ซ่ึงเป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิด การคน้ควา้ การทดลอง ระดม

พลงัสมอง ศึกษาจากใบความรู้ ส่ือ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ภายใตค้าํแนะนํา ดูแล ช่วยเหลือของ

ผูส้อนหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ (ศรีมงคล เทพเรณู, 2548: 122-188) ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีน้ี 

นกัเรียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มีการตั้งเป้าหมายและวางแผนการศึกษา

ให้เหมาะสมกบัความถนัดและความสามารถของตน มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ และมีการประเมินความกา้วหนา้ของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ (กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการ

เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2550: 8) ส่วนครูหรือผูส้อนนั้ นจะเป็นผูก้ระตุ้นให้

นกัเรียนสร้างความหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการตั้งคาํถามกระตุน้ความคิด สร้างส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีอิสระ เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และ

สังเกตนักเรียนเพื่อศึกษาการท่ีนักเรียนตอบโตอ้ย่างถูกตอ้งตามแนวทางท่ีควรจะเป็น (Martin, 

1994: 46) ซ่ึงการเรียนรู้รูปแบบน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการคิด พร้อมทั้งฝึก

ให้นักเรียนมีทกัษะทางสังคมท่ีดี (กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา, 2550: 1) เน่ืองจากเคร่ืองมือสําคญัท่ีบุคคลควรนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

การสร้างสรรคค์วามรู้ คือ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะ

การคิดระดบัสูง การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ น้ี จะทาํใหค้วามรู้สามารถถ่ายโอน

จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงได ้และการแลกเปล่ียน สะทอ้นความคิดเห็นแก่กนัและกนั การ

ให้เหตุผลกบัความคิดของตนเองหรือการโตแ้ยง้ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนจะทาํให้นักเรียนไดมี้

โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกบักระบวนการคิดของผูอ่ื้น ทาํให้มีการ

เจรจาต่อรองเก่ียวกบัการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ จึงช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรับเปล่ียนความ

เขา้ใจของตนเองเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนได้ และได้พฒันาความสามารถในการคิดของตนเองด้วย 

(ภิญญาพชัน์  ปลากดัทอง, 2551: 82) นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนตอ้งผนวกความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้

เดิมของนักเรียนแลว้เกิดปมขดัแยง้ทางความรู้ จะทาํให้นักเรียนตอ้งคิดวิเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้

และประสบการณ์เพื่อหาคาํตอบและสร้างความเข้าใจให้แก่ตนเอง ซ่ึงจะพัฒนาการคิดและ

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนาํไปประยุกต์ใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้(เซลลี นิก, 

2545: คาํนาํ) 

 จากสภาพการณ์และเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและแนวคิดเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจยั ดงัน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 ทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivism) มีหลกัการสําคญัว่า ในการเรียนรู้นักเรียน

จะตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (active) และสร้างความรู้  แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยา Constructivist มีความเห็น

แตกต่างกันในเร่ืองการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือ

พื้นฐานของทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงมีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ จากทฤษฎีพฒันาการของ

Piajet และ Vygotsky ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จึงแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ Piajet 

(Cognitive Constructivism) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่านักเรียนเป็นกระทาํ (active) และเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึน

ในใจเอง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาข้ึน เป็น

เหตุให้นักเรียนปรับความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่ให้เขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่เกิดความสมดุล

ทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ข้ึน (Flowler and Greens, 1996 อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล, 

2545: 210)  

 2. ทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ Vygotsky (Social Constructivism) ซ่ึงถือ

ว่านักเรียนสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสังคม (Social Context) ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญและขาดไม่ได ้

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมทาํให้นกัเรียนสร้างความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปรความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้งหรือ

ซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน (Bruning, 1999 อา้งถึงใน สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2545: 210)  

 แม้ว่านักจิตวิทยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมีความเห็น

แตกต่างกนัในเร่ืองการอธิบายว่านกัเรียนสร้างความรู้อยา่งไร แต่ทุกคนต่างมีความเห็นร่วมกนัใน

คุณลกัษณะของทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ ดงัต่อไปน้ี  

  1) นกัเรียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  2) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

  3) การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ 

  4) การจัดส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทาํให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2545: 210 – 211) 
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 มาร์ติน (Martin, 1944: 44) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนตามทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การสาํรวจ (Explore) หมายถึง การท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสงัเกต สนบัสนุน และ

มีการร่วมมือกนัสาํรวจเพื่อใหเ้ห็นปัญหา 

 2. การอธิบาย (Explain) หมายถึง การท่ีผูส้อนมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน เช่น แนะนาํ ตั้งถาม

ใหคิ้ด เพื่อใหน้กัเรียนคน้พบหรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ความรู้ท่ีไดเ้ป็นความรู้เชิงประจกัษ ์

 3. การคิดคน้เพิ่มเติม (Explain) หมายถึง การท่ีผูส้อนช่วยพฒันาและกระตุน้นกัเรียนใหคิ้ด

เป็นต่อๆไป พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ

พฒันาใหมี้ประสบการณ์กวา้งไกลทั้งในเร่ืองธรรมชาติและเทคโนโลย ี

 4. การประเมินผล (Evaluate) หมายถึง ผูส้อนประเมินมโนทศัน์ของนกัเรียนโดยตรวจสอบ

ความคิดท่ีเปล่ียนไป รวมถึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั การแกปั้ญหา การถาม

คาํถาม และพฒันาใหน้กัเรียนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคนอ่ืนๆดว้ย 

 ไดเวอร์และเบลล์ (Diver and Bell, 1986 อา้งถึงใน Matthews, 1994) ไดร้ะบุลกัษณะและ

ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นนํา (Orientation) เป็นขั้นท่ีนักเรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนของบทเรียน 

 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแสดงออก

ถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน วิธีการท่ีจะใหน้กัเรียนแสดงออกอาจทาํไดโ้ดยผา่น

การอภิปรายกลุ่ม การออกแบบโปสเตอร์หรือเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีเขามีอยูแ่ลว้ 

 3. ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) ถือเป็นขั้นตอนท่ีสําคญั

หรือเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ขั้นตอนน้ี

ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 3.1 ทาํความกระจ่างและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกนัและกนั (Clarification and 

exchange of ideas) นกัเรียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดพ้ิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่ง

ความคิดของตนกบัผูอ่ื้น ผูส้อนจะมีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวก เช่น กาํหนดประเดน็กระตุน้ใหคิ้ด 
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 3.2 สร้างความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการสาธิต 

นักเรียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ 

แลว้กาํหนดความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ 

 3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยา่ง

ลึกซ้ึง นักเรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ในขั้นตอนน้ี นักเรียน

อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู่ เน่ืองจากหลกัฐานการทดลองสนับสนุน

แนวคิดใหม่มากกวา่ 

4. ขั้นนาํความคิดไปใช ้(Application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนมีโอกาสใชแ้นวคิด

หรือความรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆทั้งท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย เป็นการ

แสดงวา่นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  

5. ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย นักเรียนจะได้ทบทวนว่าความคิดความ

เขา้ใจของตนเองไดเ้ปล่ียนไป โดยเปรียบเทียบความคิดเม่ือเร่ิมตน้บทเรียนกบัความคิดเม่ือส้ินสุด

บทเรียน ความรู้ท่ีนักเรียนสร้างด้วยตนเองนั้ นจะทําให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 

structure) ปรากฏในช่วงความจาํระยะยาว (long-term memory) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

นกัเรียนสามารถจาํไดอ้ยา่งถาวรและสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เพราะโครงสร้างทาง

ปัญญาคือกรอบของความหมาย หรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้างข้ึน ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ตีความหมาย ให้เหตุผล แกปั้ญหา ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานสําหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญา

ใหม่ นอกจากน้ียงัทบทวนเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทบทวนวา่จะนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร และ

มีเร่ืองใดท่ียงัสงสยัอยูอี่กบา้ง 

 ยาเจอร์ (Yager อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2555: 84) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนแบบ The 

Constructivism Learning Model (CLM) ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นเชิญชวน ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การให้นักเรียนสังเกตส่ิงรอบตวัดว้ยความ

อยากรู้อยากเห็น การถามคาํถาม การพิจารณาคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องคาํถามท่ีตั้งข้ึน การจดบนัทึก

ปรากฏการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดข้ึนแต่เกิดข้ึน และผูส้อนช้ีสถานการณ์ท่ีการรับรู้ของ

นกัเรียนแตกต่างกนั 

 2. ขั้นสาํรวจ ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการ

ระดมพลงัสมองเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเป็นไปได ้การมองหาสารสนเทศ การทาํการทดลองโดยใชว้สัดุ

อุปกรณ์ การสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง การออกแบบโมเดล การรวบรวมและจดักระทาํ
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ขอ้มูล การใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหา การเลือกทรัพยากรท่ีเหมาะสม การอภิปรายการแก้ปัญหา การ

ออกแบบและดาํเนินการทดลอง การประเมินทางเลือกท่ีหลากหลาย การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั การช้ีความเส่ียงและผลท่ีตามมา ขอบเขตของการสืบเสาะหาความจริง 

และวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3. ขั้นนําเสนอคาํอธิบายและคาํตอบของปัญหา ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การส่ือ

ความหมายข้อมูลและความคิดเห็น การสร้างและอธิบายโมเดล การสร้างคาํอธิบายใหม่ การ

ทบทวนและวิจารณ์คาํตอบของปัญหา การให้เพื่อนประเมินผลการนาํเสนอคาํตอบ การรวบรวม

คาํตอบท่ีหลากหลาย การช้ีใหเ้ห็นคาํตอบท่ีเหมาะสม และการบูรณาการคาํตอบท่ีไดก้บัความรู้และ

ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

 4. ขั้นนาํไปปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การนาํความรู้และทกัษะไป

ใชก้ารถ่ายโยงความรู้และทกัษะ การแลกเปล่ียนสารสนเทศและความคิดเห็น การถามคาํถามใหม่ 

การนาํผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็น การใชโ้มเดลและความคิดเห็นเพือ่ใหเ้กิดการ

อภิปรายและการยอมรับจากเพื่อนๆ 

 เคอร์ติช (Curtis, 2003: 235) ไดเ้สนอวิธีสอนตามแนวทฤษฎีทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นเร้าความสนใจเพื่อเขา้สู่บทเรียน (Overview of unit) เป็นขั้นท่ีผูส้อนดึงดูดความ

สนใจของนกัเรียนโดยใชค้าํถาม รูปภาพ กิจกรรม หรือส่ือการจดัการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่

ประเดน็ของเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้ 

 2. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน (Inquiry) เป็นขั้นท่ีผูส้อนตรวจสอบความรู้เดิม

ของนักเรียน โดยคาํถามเพื่อให้นักเรียนไดท้บทวนหรือได้ตรวจสอบความรู้เก่ียวกับประเด็นท่ี

จดัการเรียนรู้ คาํถามท่ีใชเ้ช่น “นกัเรียนเคยไดย้ินอะไรมาบา้งเก่ียวกบั...” , “นกัเรียนเคยรู้อะไรบา้ง

เก่ียวกบั...”, “นกัเรียนนึกถึงอะไรเม่ือพดูถึง ...” , ฯลฯ 

 3. ขั้นการจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ (Exploratory activity related to unit topics) เป็น

ขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ท่ีสัมพนัธ์กับประเด็นในการจดัการเรียนรู้ โดยผูส้อนจัด

กิจกรรมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั และคน้พบความรู้ใหม่ 

 4. ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Culmination): เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชกิ้จกรรมเพื่อให้นักเรียนได้

เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ขั้นการนาํและสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง โดยผูส้อนอาจใช้คาํถามหรือกาํหนดสถานการณ์ให้นักเรียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีตนเองสร้าง

ข้ึนมาใชแ้กปั้ญหา เป็นตน้ 
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 จากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้รูปแบบต่างๆ ผูว้ิจยั

ไดส้งัเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ดงัน้ี 

 1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดใช้ส่ือการเรียนรู้ต่างๆกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

ปัญหา และเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน มีความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นท่ีจะ

เรียนรู้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน มีความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นท่ีผูส้อนใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ี

ตนมีอยูแ่ลว้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน โดยอาจใชก้ารอภิปราย การตอบคาํถาม การทาํแผนผงัความคิด 

หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ ร่วมกนั 

 3. ขั้นสํารวจและแสวงหาขอ้มูล เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ํารวจ สังเกต 

เล่นเกม ทาํกิจกรรม จาํแนก แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล หรือแสวงหาความรู้ใหม่

ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนั 

 4. ขั้ นสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นขั้ น ท่ีผู ้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันหา

ความสมัพนัธ์หรือความเช่ือมโยงของความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ จนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของ

ตนเองข้ึนมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงออกถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจใชก้ารตอบ

คาํถาม การพดูอธิบาย การทาํแผนผงัความคิด หรือการสร้างสรรคช้ิ์นงานอ่ืนๆ  

 5. ขั้นประยุกต์ใชค้วามรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกนัตอบคาํถามหรือใชค้วามรู้ท่ีเกิดข้ึนมา

ประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผูส้อนกาํหนดข้ึน เพื่อทดสอบว่า

นกัเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีสร้างข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 จากจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ มีขั้นตอนท่ีส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยเฉพาะในขั้นสํารวจและแสวงหาขอ้มูล ขั้นสร้างองคค์วามรู้

ใหม่ และขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ โดยกลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (2550: 1) ไดก้ล่าวว่า  ทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ มีลกัษณะเด่นคือ การให้ความสาํคญัของ

กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนและความสาํคญัของความรู้เดิม ผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็น

ผูส้ร้างความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง นักเรียนสังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้แลว้คน้ควา้แสวงหา

ความรู้เพิ่ม เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกบัความรู้ใหม่ กล่าวโดยสรุปเป็นการ

เรียนรู้โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ด้วยตนเอง จนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ี
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คน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริง รู้ลึกซ้ึงว่าส่ิงนั้นคืออะไร มีความหมายสําคญัมากน้อยเพียงไร 

การเรียนรู้แบบน้ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึกให้นกัเรียนมี

ทกัษะทางสังคมท่ีดี ไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัเรียนกบัผูส้อน สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ 

(2542: 24) ท่ีกล่าวว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฒันาการ

ในการคิดได ้คือการฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างหรือคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงตรง

กบัแนวคิดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ โดยความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2542: 3-4) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น

ความสามารถในการสืบคน้ขอ้เท็จจริง เพื่อตอบคาํถามเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างโดยการตีความ 

(Interpretation) การจาํแนกแยกแยะ (Classification) และการทาํความเขา้ใจ (Understanding) กับ

องคป์ระกอบของส่ิงนั้นๆและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั รวมทั้งเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิง

เหตุและผล (Causal Relationship) ท่ีไม่ขดัแยง้กนัระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้นดว้ยเหตุผลท่ีหนกั

แน่นและน่าเช่ือถือ 

 กรมวิชาการ (2542: 140) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถของ

บุคคลท่ีจะวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆรอบตวั ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ถือเป็นทกัษะพื้นฐานในการพฒันาทกัษะอ่ืนๆของบุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะทางสังคม

หรือการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชนาธิป พรกุล (2544: 221) ท่ีกล่าวว่า 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงให้ง่าย

แก่การทาํความเขา้ใจ หรือเป็นการแยกขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ท่ีแน่นอนเพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ของหมวดหมู่ขอ้มูล โดยอาศยัความรู้เดิมหรือประสบการณ์ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของบลูม (Bloom อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2549: 

73) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง รูปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อ

หาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆว่าประกอบดว้ยอะไร มีความสําคญัอย่างไร 

อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและท่ีเป็นเหตุอยา่งนั้นอาศยัหลกัอะไร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แบ่งแยกประเดน็ท่ีสาํคญัออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ความสาํคญั หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีกาํหนดมาให้ว่าอะไรสาํคญัหรือจาํเป็น

หรือมีบทบาทท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 
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 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความสําคัญย่อยๆของเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 

 3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างของระบบของวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว

และการกระทาํต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ดเ้น่ืองจากอะไร โดยยดึอะไร

เป็นหลกัเป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไรหรือยดึคติใด  

 จากการศึกษาแนวคิดหลกัการดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงั

แผนภูมิต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การจดัการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist) 

1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดใชส่ื้อการเรียนรู้ต่างๆ

กระตุน้ให้นักเรียนเกิดปัญหา และเร้าให้นักเรียนเกิดความ

สนใจในบทเรียน 

2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นท่ีผูส้อนใหน้กัเรียนแสดงออก

ถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีตนมีอยู่แล้วเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะ

เรียน โดยอาจใชก้ารอภิปราย การตอบคาํถาม การทาํแผนผงั

ความคิด หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆร่วมกนั 

3. ขั้นสาํรวจและแสวงหาขอ้มูล เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้สํารวจ สังเกต เล่นเกม ทํากิจกรรม จําแนก 

แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล หรือแสวงหา

ความรู้ใหม่ด้วยตนเองจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ร่วมกนั 

4. ขั้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้

นกัเรียนไดร่้วมกนัหาความสัมพนัธ์หรือความเช่ือมโยงของ

ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ จนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่

ของตนเอง และแสดงออกถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

5. ขั้นประยุกตใ์ชค้วามรู้ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถาม

หรือใชค้วามรู้ท่ีเกิดข้ึนมาประยุกตใ์ชห้รือแกไ้ขปัญหาตาม

สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผูส้อนกาํหนดข้ึน  

 

ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ 

 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน เร่ือง 

ระบบเศรษฐกิจ 

 

ความคิดเห็นของ

นกัเรียน 
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คาํถามการวจัิย 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

อยา่งไร  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและ

หลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลงัเรียน      

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  
 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 10 หอ้งเรียน รวม 388 คน 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 45 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

       2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

         การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist) 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

         2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

         2.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

         2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใชเ้วลาทดลอง 6 สัปดาห์ 

สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที จาํนวน 12 คาบเรียน 

 4. เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัใชเ้น้ือหาสาระท่ีระบุในคาํอธิบายรายวิชา และตวัช้ีวดัท่ีไดม้าจาก

การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระ

เศรษฐศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยท่ี 1 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดของเน้ือหา

เก่ียวกบัเร่ือง ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆใน

โลก ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดประเภทต่างๆ การกาํหนดราคาตามอุป

สงคแ์ละอุปทาน และการกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีในสงัคมไทย  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวิจยัไวด้งัน้ี 

 1. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนน้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน และใหค้วามสาํคญักบัความรู้หรือประสบการณ์เดิม โดยผูส้อน

เปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้ ไดค้น้ควา้แสวงหาขอ้มูล ไดล้งมือปฏิบติัจริง

จนคน้พบความรู้ และมีกิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้

ใหม่ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนได้ด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้นั้ นไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยมีกระบวนการเรียนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นสร้างแรงจูงใจ 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

3) ขั้นสาํรวจและแสวงหาขอ้มูล  4) ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และ 5) ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้  

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทาํงานของสมองท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆอย่างละเอียด สามารถจาํแนก แยกแยะส่วนประกอบ ตลอดจนหา

ความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจ การประเมินผล หรือ

สรุปความสําคญัของส่ิงนั้ นๆ สามารถวดัได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความสําคญั 2) การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และ 3) การวิเคราะห์หลกัการ โดยวดัดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถใน

ดา้นการคิดวเิคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ วดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 

ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  

 4. ความคิดเห็น หมายถึง ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการ

เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert) 

 5. นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

2557  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงข้ึน 

 2. ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการศึกษาได้แนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 

 3. ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างสรรคค์วามรู้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรยนศรีวิชยัวิทยา 

1.1 หลกัสูตรสถานศึกษา  

1.2 โครงสร้างรายวิชาสงัคมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 

 2. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2.1 ความหมายของทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2.3 ประเภทของทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2.4 การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2.5 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค ์

ความรู้ 

 2.6 บรรยากาศการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 3.1 ความหมายของการคิด 

 3.2 ความหมายของทกัษะการคิด 

 3.3 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

 3.4 องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 

 3.5 การวดัความสามารถในดา้นการคิดวิเคราะห์ 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 4.1.1 งานวิจยัในประเทศ 

  4.1.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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 4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

  4.2.1 งานวิจยัในประเทศ 

  4.2.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวชัิยวทิยา 

 1.1 หลกัสูตรสถานศึกษา  

ความนํา 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  พุทธศกัราช 2557  จดัทาํและปรับปรุงข้ึนโดย

เทียบเคียงจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  และแนวทางการจดัการ

เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อสนอง

นโยบายการกระจายอาํนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่นและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการดา้นต่าง ๆ ของโลกยุกต์โลกาภิวตัน์  

และให้บรรลุผลตาม  มาตรา 6  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  กล่าวไวว้่า 

“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป   เพื ่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข” 

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้

ช้ีให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มี

คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ

ศีลธรรม  สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลง  เพื่อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง  แนวการ

พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมี

สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคลอ้งกบั

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดย

มุ่งส่งเสริมนกัเรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ใหมี้ทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์ มีทกัษะดา้น

เทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  และแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ท่ีมีความเหมาะสมชดัเจน  ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรใน

การพฒันาคุณภาพนักเรียน  พฒันาเศรษฐกิจ  สังคมประเทศชาติ  และพื้นฐานในการดาํรงชีวิต  
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การพฒันาสมรรถนะและทกัษะกระบวนการ  การนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  โดยไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะสาํคญัของนกัเรียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัที่ชดัเจน  เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการ

จดัทาํหลกัสูตร  การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่า

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียน รู้ในแต่ละชั้ น ปีไว้ในห ลักสูตรแกนกลางฯ   และโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

วสัิยทศัน์โรงเรียน 

           รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นาํสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

           "Love Thai, desire to learn, together with morality, lead to universe based on the 

Sufficiency Economy" 

 

พนัธกจิ 

 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  มุ่งมัน่จะดาํเนินงานใหบ้รรลุวิสัยทศัน์โดยการประสานความร่วมมือ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ  ความพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชน  โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 

4. พฒันาศกัยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 

5. พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กจิกรรม 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา/และ

วฒันธรรม 

-ประวติัศาสตร์ 

-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

-หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ

การดาํรงชีวติในสังคม 

-ภูมิศาสตร์ 

-เศรษฐศาสตร์ 

160(4 นก.) 

40(1 นก.) 

 

   120(3 นก.) 

160(4 นก.) 

40(1 นก.) 

 

120(3 นก.) 

160(4 นก.) 

40(1 นก.) 

 

120(3 นก.) 

320(8 นก.) 

80(2 นก.) 

 

240(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 

ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 1,640(41 นก.) 

รายวชิาเพิ่มเติม ปีละไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ชม. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียน  

-กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนกัเรียน 

-ลูกเสือ ยวุกาชาด รักษาดินแดน 

-ชมรม  ชุมนุม 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

 

 

     120 

 

 

120 

 

 

120 

 

 

360 

รวมเวลากิจกรรมพฒันานกัเรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ชัว่โมง/ปี 
รวม 3 ปี  

ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ชม. 

หมายเหตุ รายละเอียดเวลาเรียนระบุในแผงโครงสร้างแต่ละแผนการเรียน 
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1.2 โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา 

 

คาํอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 รายวชิา ส32103 สังคมศึกษา 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่    5 ภาคเรียนที ่2   เวลา 40 ช่ัวโมง                จํานวน 1 หน่วยกติ      

ศึกษา และอภิปรายการกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  และบทบาท

ของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 

ศึกษาความหมาย  วิวฒันาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคญัของระบบ

สหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน

และเสนอแนวทางแกไ้ข 

ตระหนักถึงความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงในการดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ความสาํคญั

ของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ การพฒันาประเทศท่ีนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัปัจจุบนั  บทบาท

ของรัฐเก่ียวกบันโยบายการเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  นโยบายการเก็บภาษี

ประเภทต่างๆ   และการใชจ่้ายของรัฐ  ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจและแนวทางการ

แกปั้ญหาเศรษฐกิจ 

 ศึกษา วิเคราะห์วิวฒันาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ของไทย ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ การคา้และการ

ลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององคก์รระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกบัประเทศ

ไทย ตลอดจนแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัในภูมิภาคต่าง ๆของโลก ปัจจยัต่าง ๆท่ีนาํไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขนั 

การขัดแยง้ และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  วิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ทกัษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล ผลกระทบของการ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย ผลดีผลเสียของความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรค์

วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก การแกปั้ญหาการดาํเนินชีวิต

ตามแนวทางอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดขั้นสูง 

โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีความสามารถตัดสินใจนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตย์

สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  

บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งน้ีให้การศึกษาและการปฏิบติัในเร่ืองศีล  สมาธิ  ปัญญา  เพื่อปลูกฝัง

ความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อสงัคมส่วนรวม  ต่อเศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

ส 3.1 ม4-6/2 

ส 3.2 ม4-6/2 

ส 3.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 

รวมทั้งหมด  7   ตัวช้ีวดั 
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ตารางท่ี 2   รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ส32103 สงัคมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

 

โครงสร้างรายวชิาพืน้ฐาน 

รายวชิา ส32103  สังคมศึกษา  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่    5 ภาคเรียนที ่ 2    เวลา  40  ช่ัวโมง          จํานวน  1  หน่วยกติ         

 

หน่วย

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ 

ความคดิรวบยอด 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

1 ระบบ

เศรษฐกิจ 

มาตรฐานที ่ส3.1 

เขา้ใจและสามารถ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรในการ

ผลิตและการบริโภค  

การใชท้รัพยากรท่ีมี

อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ

หลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อการดาํรงชีวิต

อยา่งมีดุลยภาพ 

ม.4-6/1    อภิปราย

การกาํหนดราคาและ

ค่าจา้งในระบบ

เศรษฐกิจ 

- ความหมายและ

ขอ้มูลพื้นฐานของ

เศรษฐศาสตร์ 

- ระบบเศรษฐกิจของ

โลกในปัจจุบนั ผลดี

และผลเสียของระบบ

เศรษฐกิจแบบต่างๆ 

- ตลาดและประเภท

ของตลาด ขอ้ดีและ

ขอ้เสียของตลาด

ประเภทต่าง ๆ 

- การกาํหนดราคาตาม

อุปสงค ์และอุปทาน      

การกาํหนดราคาในเชิงกล

ยทุธ์ท่ีมีในสงัคมไทย 

 

12 25 
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หน่วย

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ 

ความคดิรวบยอด 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

2 สหกรณ์ มาตรฐานท่ี ส3.1 

เขา้ใจและสามารถ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรในการ

ผลิตและการบริโภค  

การใชท้รัพยากรท่ีมี

อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ

หลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อการดาํรงชีวิต

อยา่งมีดุลยภาพ 

ม.4-6/3  ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของ

ระบบสหกรณ์ใน

การพฒันา 

เศรษฐกิจในระดบั

ชุมชนและประเทศ     

ม.4-6/4  วิเคราะห์

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในชุมชนและเสนอ

แนวทางแกไ้ข 

สหกรณ์มีความสาํคญั

ต่อการพฒันา

เศรษฐกิจทั้งในระดบั

ชุมชนและ

ระดบัประเทศ 

8 15 
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หน่วย

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ 

ความคดิรวบยอด 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

3 เศรษฐกิจ

พอเพียง 

มาตรฐานท่ี ส3.1 

เขา้ใจและสามารถ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรในการ

ผลิตและการบริโภค  

การใชท้รัพยากรท่ีมี

อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ

หลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อการดาํรงชีวิต

อยา่งมีดุลยภาพ 

ส3.1 ม.4-6/2 

ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

ต่อเศรษฐกิจสงัคม

ของประเทศ 

- การประยกุตใ์ช้

เศรษฐกิจพอเพียง ใน

การดาํเนินชีวติของ

ตนเอง และครอบครัว 

- การประยกุตใ์ช้

เศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม  การคา้

และบริการ 

- ปัญหาการพฒันา

ประเทศท่ีผา่นมา โดย

การศึกษาวิเคราะห์

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมฉบบัท่ีผา่น

มา 

- การพฒันาประเทศท่ี

นาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช ้ในการวางแผน

พฒันาเศรษฐกิจ และ

สงัคมฉบบัปัจจุบนั 

6 10 
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หน่วย

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ 

ความคดิรวบยอด 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

4 การเงิน

และการ

คลงั 

มาตรฐาน ส 3.2 

เขา้ใจระบบและ

สถาบนัทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ

ความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจและความ

จาํเป็นของการ

ร่วมมือกนัทาง

เศรษฐกิจใน

สงัคมไทย. 

3.2 ม4-6/2 วิเคราะห์

ผลกระทบของการ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมี

ผลต่อสงัคมไทย 

-ววิฒันาการของการ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ในยคุโลกาภิวฒัน์ของ

ไทย 

-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลต่อการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

- ผลกระทบของการ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีมีต่อ

ภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาค

การคา้และบริการ 

- การคา้และการลงทุน

ระหวา่งประเทศ 

 

8 10 

5 ความ

ร่วมมือ

ทาง

เศรษฐกิจ

ระหวา่ง

ประเทศ 

มาตรฐาน ส 3.2 

เขา้ใจระบบและ

สถาบนัทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ

ความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจและความ

จาํเป็นของการ

ร่วมมือกนัทาง

เศรษฐกิจใน

สงัคมไทย 

 

- บทบาทขององคก์ร

ระหวา่งประเทศใน

เวทีการเงินโลกท่ีมีผล

กบัประเทศไทย 

 

6  10 
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หน่วย

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ 

ความคดิรวบยอด 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

5 ความ

ร่วมมือ

ทาง

เศรษฐกิจ

ระหวา่ง

ประเทศ 

ม.4-6/2 วิเคราะห์

ผลกระทบของการ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมี

ผลต่อสงัคมไทย 

ม.4-6/3 วิเคราะห์

ผลดี ผลเสียของ

ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศในรูปแบบ

ต่าง ๆ 

 

-การพฒันาประเทศให้

มีความเจริญรุ่งเรือง

กา้วหนา้จาํเป็นจะตอ้ง

มีกิจกรรมการพฒันา

หลายดา้นนบัตั้งแต่

การคา้ระหวา่ง

ประเทศ การเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจและ

ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจซ่ึงเป็น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อ

การพฒันาประเทศ 

- บทบาทขององคก์ร

ระหวา่งประเทศใน

เวทีการเงินโลกท่ีมีผล

กบัประเทศไทย 

  

ระหว่างภาค 38 70 

ปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 

 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า หลกัสูตรของโรงเรียนศรีวิชยัวิทยาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ไดก้าํหนดให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระการ

เรียนรู้ท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ผูว้ิจยัไดใ้ชห้น่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดของ

เน้ือหาท่ีตอ้งเรียน ไดแ้ก่ ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ

แบบต่างๆในโลก ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดประเภทต่างๆ การกาํหนด

ราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทาน และการกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีในสังคมไทย จาํนวน 12 คาบ

เรียน ซ่ึงจากตวัช้ีวดัและและสาระสําคญัท่ีปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเน้ือหาวิชาและ
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เป้าหมายในหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวเนน้ให้นักเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในดา้นการคิดโดยเฉพาะ

การคิดวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจึงเลือกหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวมาใชเ้ป็นหน่วยในการวิจยั 

 

2. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 2.1 ความหมายของทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist) มีการเรียกโดยใชค้าํท่ีหลากหลาย เช่น สรรค

นิยม การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หรือ คอนสตรัคติวิซึม ฯลฯ เพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

งานวิจยัฉบบัน้ีจะใชค้าํวา่ “ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้”  ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไดมี้นกัการ

ศึกษาและผูส้นใจหลายท่านใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

 สุมาลี ชยัเจริญ (2544: 34) ไดใ้ห้ความหมายว่า Constructivist เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

นักเรียนสร้างความรู้อย่างต่ืนตัวด้วยตนเอง โดยพยายามสร้างความเข้าใจ  (Understanding) 

นอกเหนือเน้ือหาความรู้ท่ีไดรั้บ โดยการสร้างส่ิงแทนความรู้ (Representation) ข้ึนมา ซ่ึงตอ้งอาศยั

การเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของตนเอง 

 กมล สุดประเสริฐ (อา้งถึงใน เรณู จินสกุล, 2554: 58) กล่าวว่า Constructivist เป็นหลัก

ปรัชญา มีแนวความคิดวา่มนุษยส์ามารถสร้างปัญญา หรือภูมิปัญญาของตนเองได ้ดว้ยกระบวนการ

สร้างความรู้ท่ีเร่ิมตน้จากการแสวงหาขอ้มูล นั่นคือ มนุษยส์ามารถนาํเอาขอ้มูลมาปฏิสัมพนัธ์กนั 

จนทาํให้เกิดเป็นขอ้มูลความรู้และเอาขอ้มูลความรู้มาปฏิสัมพนัธ์กนั จดัวิเคราะห์ แยกแยะ หรือ

จาํแนกเป็นหมวดหมู่ สร้างสรรคท์าํใหเ้กิดความรู้ และในท่ีสุดถา้เอาความรู้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบ

ทดสอบกบัความรู้เดิมแลว้รับหรือปรับเขา้กบัความรู้เดิม ทาํใหบ้งัเกิดสติปัญญาหรือภูมิปัญญา  

 กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) ไดก้ล่าวถึง

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองว่า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความสําคญักบักระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนและความสําคญัของความรู้เดิม โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผูแ้สดง

ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนสังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้แลว้คน้ควา้แสวงหาความรู้

เพิ่มเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ กล่าวโดยสรุปเป็นการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์จนรู้จริง รู้ลึกซ้ึงวา่ส่ิงนั้นคือ

อะไร มีความสําคัญมากน้อยเพียงไร ซ่ึงการเรียนรู้รูปแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา

ความสามารถในดา้นการคิด พร้อมทั้งฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสังคมท่ีดี ไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งนกัเรียนกบัผูส้อน 
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 สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2545: 210 – 211 ) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

ว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีนักเรียนตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (active) และสร้างความรู้ โดยมีคุณลกัษณะท่ีสําคญั

ของทฤษฎี คือ นกัเรียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนอยูก่บัความรู้

เดิมและความเข้าใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของนักเรียน  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการจัด

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงมีความสําคญัต่อการเรียนรู้ และจะทาํให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 ฟอสน๊อต (Fosnot, 1996: 6) กล่าวถึง Constructivist ว่า เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้และการ

เรียนรู้ และเป็นการบรรยายโดยอาศยัพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา มานุษยวิทยา ว่าความรู้คืออะไร 

และไดค้วามรู้มาอยา่งไร ทฤษฎีอธิบายความรู้ว่าเป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันา ไม่เป็นปรนยัและถูก

สร้างข้ึนภายในตวับุคคล โดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีน้ีเป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมได้ดว้ยตนเอง ในการต่อสู้กับความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างตวัแทนใหม่ และสร้างโมเดล

ของความจริงโดยคนเป็นผู ้ส ร้างความหมายด้วยเค ร่ืองมือทางวัฒ นธรรม  และเป็น การ

ประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึนโดยผ่านกิจกรรมทางสังคม ผ่านการร่วมมือ การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

 มาร์ติน (Martin, 1994: 6) กล่าวว่า Constructivist เนน้ว่านกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยการ

สร้างความรู้หรือการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู้เดิมหรือเช่ือมความรู้ท่ีมีอยู่

เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 วิลสัน (Wilson, อา้งถึงใน สมกมล กาญจนวิบูลย,์ 2554: 25) กล่าวถึง ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ

ซึม ว่าเป็นทฤษฎีของความรู้ท่ีใชอ้ธิบายว่าบุคคลสร้างความรู้ไดอ้ย่างไร และอะไรบา้ง ทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ จึงเป็นวิธีคิดเก่ียวกบัเร่ืองของความรู้และการเรียนรู้ 

 จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ความสําคญักบัความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดส้ังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้ ไดค้น้ควา้แสวงหาขอ้มูล ไดล้งมือ

ปฏิบติัจริงจนคน้พบความรู้ และมีกิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม

กบัความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ น้ีจะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นการคิด และฝึกให้

นกัเรียนมีทกัษะทางสงัคมท่ีดีข้ึนดว้ย 
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 2.2 แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) กล่าวว่า การ

จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จดัเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive 

Psychology) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Piaget และ Ausubel แนวคิดท่ีสาํคญัคือ  

 1. ผลการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์เดิมของ

นกัเรียน 

  2. การเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างมโนทศัน์ เช่น สร้างความคิด คาํจาํกดัความ และขอ้สรุป 

นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากกวา่การรับฟัง 

  3. มโนทศัน์ท่ีสร้างข้ึน อาจเป็นท่ียอมรับหรือไม่ยอมรับกไ็ด ้

  4. นกัเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบการเรียนรู้และเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

 แนวคิดของ Piaget  (Piaget อา้งถึงใน สมกมล กาญจนวิบูลย ,์ 2554: 26) มีความเห็นว่า

คนเราเรียนรู้ได้ด้วยกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม  เพื่อไปสู่ภาวะท่ีสมดุล ซ่ึง

ประกอบดว้ยกลไกพื้นฐานสองอย่าง คือ กระบวนการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย และกระบวนการปรับ

ขยายโครงสร้าง 

 1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการท่ีอินทรียซึ์มซาบประสบการณ์

ใหม่เขา้สู่ประสบการณ์เดิม ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั แลว้สมองกป็รับและรวบรวมปรับเหตุการณ์

ใหม่ใหเ้ขา้กบัโครงสร้างของความคิดอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมเปรียบเทียบกบัการดูดซึมของ

อวยัวะท่ีเก่ียวกบัการยอ่ยอาหาร ซ่ึงจะดูดซึมอาหารแต่เพียงท่ีร่างกายไดรั้บไวไ้ด ้

 2. กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจาก

กระบวนการดูดซึม คือ ภายหลงัจากท่ีซึมซาบเอาเหตุการณ์ใหม่เขา้มาแลว้ปรับสู่โครงสร้างเดิมแลว้

ปรากฏวา่ ประสบการณ์ท่ีรับเขา้มาใหม่คุณสมบติัเหมือนกบัประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่จะ

ถูกซึมซาบและปรับเขา้หาประสบการณ์เดิม คือ ทาํใหป้ระสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน แต่ถา้

ไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บการซึมซาบเขา้มาให้เขา้กบัประสบการณ์เดิมได ้สมองก็

จะสร้างโครงสร้างใหม่ข้ึนมาแทนเพื่อใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่นั้น 

 นอกจากน้ี Piaget ยงัไดก้ล่าวว่า พฒันาการทางสติปัญญาจะเป็นไปไดช้า้หรือเร็วแตกต่าง

กนันั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ  
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 1. การเจริญเติบโตของร่างกายและวุฒิภาวะ คือ มีพฒันาการทางร่างกายและอวยัวะรับ

สัมผสั ระบบประสาทมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และ

การฝึกฝนท่ีไดรั้บ 

 2. ประสบการณ์ Piaget แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 2 ชนิด คือ ประสบการณ์ทางกายภาพ 

(Physical Experience) กับ ป ระส บ การณ์ ท างตรรกศาส ตร์  (Logicomathematical Experience) 

ประสบการณ์ทางกายภาพ  คือ ประสบการณ์ ท่ีเด็กได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงของและ

ประสบการณ์ในส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการอยา่งสมบูรณ์โดยสอดคลอ้งกบั

วุฒิภาวะและสติปัญญาอนังอกงามของเด็ก ควรมีการจดัประสบการณ์ทั้ง 2 แบบให้กบัเด็กมากๆ

เพื่อใหเ้ดก็ไดมี้โอกาสเรียนรู้ เพื่อความเขา้ใจยิง่ข้ึน 

 1. การมีปฏิสัมพนัธ์และการถ่ายทอดวฒันธรรมทางสังคม คือ การท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้นในสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่สภาพแวะลอ้มต่างๆในสังคม อนัไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดู ค่านิยมและ

ความเช่ือในเร่ืองราวต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนวิธีการ นักการศึกษาแต่ละคนจะไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพฒันาการทางสติปัญญาของเดก็ 

 2. ภาวะสมดุล Piaget อา้งถึงภาวะสมดุลว่าเป็นกลไกภายในตวัท่ีส่ิงมีชีวิตจะปรับตวัเองให้

เขา้กับส่ิงแวดลอ้มได้ ซ่ึงการปรับตวัเองน้ีจะประกอบด้วยกระบวนการท่ีสําคญั 2 ประการ คือ 

กระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับขยายโครงสร้าง ดงันั้น พฒันาการทางสมองจะเกิดข้ึนได้

กด็ว้ยการปรับตวัและการจดัระบบโครงสร้างภายในสมองนั้น 

 นกัทฤษฎีท่ีสาํคญัอีกคนหน่ึงท่ีมีผลต่อแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไดแ้ก่ Ausubel 

(David Ausubel อา้งถึงใน สมกมล กาญจนวิบูลย,์ 2554: 27) ท่ีมีความเห็นว่า โครงสร้างส่วนบุคคล 

(The Child’s Own Personal constructs ) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดของการศึกษา ส่ิงสาํคญัท่ีสุด

ท่ีครูจะตอ้งรู้ในจุดเร่ิมแรกของการสอน คือ ส่ิงท่ีเด็กรู้ เพื่อท่ีครูไดว้างแผนการสอนโดยใชค้วามรู้

เดิมและกลวิธีการเรียนรู้เดิมของเด็กเป็นจุดเร่ิมตน้ ทรรศนะน้ียอ่มเป็นท่ียอมรับของกลุ่มทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้อยา่งยิ่ง แต่กลุ่มทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดเก่ียวกบัการ

เรียนรู้อยา่งมีความหมายดว้ยภาษา (Mearningful Verbal Learning) ของ Ausubel ซ่ึงเสนอให้มีการ

จดัโครงสร้างทางความคิด (Advance Organizer) ให้แก่เด็กก่อนท่ีจะให้เด็กได้รับประสบการณ์

เฉพาะรูปธรรมของโครงสร้างนั้น 

 นอกจากน้ี Vygotsky (Vygotsky อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 92) ยงัไดอ้ธิบายว่า ปกติ

เม่ือมีการวดัพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของเดก็ เรามกัจะใชแ้บบทดสอบมาตรฐานในการวดัเพื่อดูว่า
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ส่ิงท่ีเด็กทาํไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กในระดบัอายใุดโดยทัว่ไปสามารถทาํได ้ดงันั้น ผลการวดัจึงเป็นการ

บ่งบอกถึงส่ิงท่ีเด็กทาํได้อยู่แลว้ คือ เป็นระดับพฒันาการท่ีเด็กบรรลุหรือไปถึงแลว้ ดังนั้น ขอ้

ปฏิบติัท่ีทาํกนัอยูก่็คือการสอนให้สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเด็ก ดงันั้น จึงเป็นการตอกย ํ้า

ให้เด็กอยูใ่นระดบัพฒันาการเดิม ไม่ไดช่้วยให้เด็กพฒันาข้ึน Vygotsky กล่าวว่า เด็กทุกคนมีระดบั

พฒันาการทาเชาว์ปัญญาท่ีตนเป็นอยู่ และมีระดับพฒันาการท่ีตนมีศกัยภาพไปให้ถึงช่วงห่าง

ระหว่างระดบัท่ีเด็กเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัระดบัท่ีเด็กมีศกัยภาพเจริญเติบโตน้ีเอง เรียกว่า “zone of 

proximal development” หรือ “zone of proximal growth” ซ่ึงช่วงห่างน้ีจะมีความแตกต่างกนัในแต่

ละบุคคล แนวคิดน้ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการสอน ซ่ึงเคยมีลกัษณะเป็นเส้นตรง 

(liner) หรืออยูใ่นแนวเดียวกนั เปล่ียนแปลงไปเป็นอยูใ่นลกัษณะท่ีเหล่ือมลํ้ากนั โดยการสอนตอ้ง

นาํหนา้ระดบัพฒันาการเสมอ  

 สรุปไดว้่า แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เร่ิมปรากฏข้ึนเม่ือประมาณ

ศตวรรษท่ี 1970 – 1980 โดยเร่ิมตน้จากแนวคิดของ Piaget ท่ีเช่ือว่ามนุษยเ์กิดการเรียนรู้ได้โดย

กระบวนการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อไปสู่สภาวะท่ีสมดุล โดยผา่นกระบวนการดูดซึมและ

ปรับขยายโครงสร้าง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ausubel ท่ีกล่าวว่าโครงสร้างส่วนบุคคลเป็นส่ิง

สาํคญัในการเรียนรู้ ครูจะตอ้งวางแผนใชค้วามรู้เดิมของเด็กเป็นจุดเร่ิมตน้สาํหรับการเรียนรู้ และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไวกอสก้ีท่ีเช่ือว่ามนุษยเ์รามีระดบัพฒันาการทางเชาวปั์ญญาท่ีเรียกว่า 

Zone of Proximal Development ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลทาํให้การจดัการเรียนการ

สอนเปล่ียนจากการจัดแบบเส้นตรงเป็นการจัดการสอนท่ีหลากหลายนําหน้าพัฒนาการของ

นกัเรียน 

 

 2.3 ประเภทของทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) อธิบายว่าการเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือนักเรียนสร้าง

ความรู้อย่างต่ืนตัวด้วยตนเองโดยพยายามสร้างความเขา้ใจ (Understanding) นอกเหนือเน้ือหา

ความรู้ท่ีไดรั้บ โดยการสร้างส่ิงแทนความรู้ (Representation) ข้ึนมา ซ่ึงตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงกบั

ประสบการณ์เดิมของตนเอง  

  แนวคิดน้ีเกิดข้ึนมาในช่วง ค.ศ.1980s และ 1990s และรากฐานของหลกัทฤษฎีนั้นมาจาก

การศึกษาวิจยัการเรียนรู้ของมนุษยใ์นสภาพจริง ตามแนวคิดน้ีบทบาทของนกัเรียนคือผูส้ร้างความรู้ 

ในขณะท่ีผูส้อนมีบทบาทเป็นผูแ้นะนําทางพุทธิปัญญา (Cognitive guide) ท่ีให้คาํแนะนําและ

รูปแบบเก่ียวกบัภารกิจการเรียนรู้ตามสภาพจริง บทบาทของนักเรียนคือลงมือกระทาํการเรียนรู้ 

ส่วนบทบาทของนักออกแบบส่ือคือผูส้ร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์
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อย่างมีความหมายกบัเน้ือหา ส่ือ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายท่ีอยู่รอบตวันักเรียน ในงานทาง

เทคโนโลยีการศึกษาไดน้ําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสําคญั 2 กลุ่มแนวคิดมาใช้เป็นพื้นฐาน คือ 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิง

สงัคม (Social Constructivism) (สุมาลี ชยัเจริญ, 2544: 34 - 35) 

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงปัญญา มีรากฐานมาจากแนวคิดของเพียเจต ์โดยมีหลกัสาํคญัว่า 

มนุษยเ์ราตอ้ง “สร้าง” (Construct) ความรู้ดว้ยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ซ่ึงประสบการณ์

เหล่านั้นจะกระตุน้ให้นักเรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา หรือเรียกว่า สกีมา (Schemas) รูปแบบ

การทาํความเขา้ใจ (Mental Model) ในสมอง โครงสร้างทางปัญญาเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้

(Change) ขยาย (Enlarge) และซบัซอ้นข้ึนได ้โดยผ่านทางกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และ

การปรับเปล่ียน (Accomodation) ดงันั้นบทบาทของครูผูส้อนในห้องเรียนตามแนวคิดของเพียเจต ์

บทบาทท่ีสาํคญัคือ การจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มท่ีใหน้กัเรียนไดส้าํรวจ คน้หา ตามธรรมชาติหอ้งเรียน

ควรเติมส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่ืนตวั โดยการขยาย

สกีมาผ่านทางประสบการณ์ดว้ยวิธีการดูดซึมและการปรับเปล่ียน ซ่ึงเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการ

ปรับเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) 

 พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงสังคม มาจากแนวคิดของไวกอสก้ี (Vygotsky) 

ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความรู้ของมนุษยใ์น 2 แนวคิดท่ีว่า บริบทการเรียนรู้ทางสังคม (Social 

Context Learning) วฒันธรรม ภาษา จะเป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจาํเป็นสําหรับการสร้างความรู้

และไวกอสก้ีเช่ือว่า มนุษย์เรามีระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาท่ีเรียกว่า Zone of Proximal 

Development ถา้ใครท่ีอยู่เหนือโซนน้ีสามารถท่ีจะเรียนรู้และสร้างความรู้ไดเ้องไดด้ว้ยตนเองโดย

ไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ แต่ถา้ใครท่ีอยู่ใตโ้ซนน้ีจะเป็นผูท่ี้ไม่สามารถเรียนรู้หรือแกปั้ญหาได้

ดว้ยตนเอง จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) ไวค้อยช่วยให้สามารถขา้มไปอยู่

เหนือโซนได ้และไวกอสก้ียงัเช่ือว่ามนุษยเ์ราไม่ไดอ้ยูเ่หนือโซนในทุกเร่ือง ดงันั้นในการออกแบบ

การเรียนการสอนจึงตอ้งมีการจดัฐานความช่วยเหลือไวค้อยสนบัสนุนนกัเรียน 

 

 2.4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ไว ้ดงัน้ี 

 มาร์ติน (Martin อา้งถึงใน พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ 2545: 68) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. การสาํรวจ (Explore) หมายถึง การท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสังเกต สนบัสนุน การ

ร่วมมือกนัสาํรวจเพื่อใหเ้ห็นปัญหา 

 2. การอธิบาย (Explain) หมายถึง การท่ีผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียน เช่น แนะนาํ ถาม

ใหคิ้ด เพื่อใหน้กัเรียนคน้พบหรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ความรู้ท่ีไดเ้ป็นความรู้เชิงประจกัษ ์

 3. การคิดคน้เพิ่มเติม (Explain) หมายถึง การท่ีผูส้อนช่วยพฒันานกัเรียนให้คิดเป็นต่อๆไป 

พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฒันาการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และพฒันาให้มี

ประสบการณ์กวา้งไกลทั้งเร่ืองธรรมชาติและเทคโนโลย ี

 4. การประเมินผล (Evaluate) หมายถึง การประเมินผล ผูส้อนประเมินมโนทัศน์ของ

นกัเรียนโดยตรวจสอบความคิดท่ีเปล่ียนไปและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั การ

แกปั้ญหา การถามคาํถาม ตลอดจนพฒันาให้นกัเรียนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคน

อ่ืนๆดว้ย 

 ไดเวอร์และเบลล์ (Diver and Bell 1986, อา้งถึงใน พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2545: 46-47) ได้

ระบุลกัษณะและขั้นตอนของการสอนท่ีเนน้นกัเรียนสร้างความรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นนาํ (Orientation) เป็นขั้นท่ีนักเรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรียน

บทเรียน 

 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแสดงออก

ถึงความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน วิธีการให้นักเรียนแสดงออกอาจทาํไดโ้ดย

การอภิปรายกลุ่ม การใหน้กัเรียนออกแบบโปสเตอร์หรือเขียนเพือ่แสดงความรู้ความเขา้ใจท่ีเขามีอยู่

แลว้ 

 3. ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัหรือ

เป็นหวัใจสาํคญัตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 3.1 ทาํความกระจ่างและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกนัและกนั (Clarification and 

exchange of ideas) นกัเรียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดพ้ิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่ง

ความคิดของตนกบัผูอ่ื้น 
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 3.2 สร้างความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการสาธิต 

นักเรียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ 

แลว้กาํหนดความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ 

 3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยา่ง

ลึกซ้ึง นักเรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ในขั้นตอนน้ี นักเรียน

อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู่ เน่ืองจากหลกัฐานการทดลองสนับสนุน

แนวคิดใหม่มากกวา่ 

 4. ขั้นนาํความคิดไปใช ้(Application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนมีโอกาสใชแ้นวคิด

หรือความรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆทั้งท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย เป็นการ

แสดงวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 5. ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย นกัเรียนจะไดท้บทวนว่าความคิดความเขา้ใจ

ของเขาไดเ้ปล่ียนไป โดยเปรียบเทียบความคิดเม่ือเร่ิมตน้บทเรียนกบัความคิดของเขาเม่ือส้ินสุด

บทเรียน 

 ยาเจอร์, (Yager อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2555: 84) ไดเ้สนอแนวการสอนแบบ The 

Constructivism Learning Model (CLM) ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นเชิญชวน ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การให้นักเรียนสังเกตส่ิงรอบตวัดว้ยความ

อยากรู้อยากเห็น การถามคาํถาม การพิจารณาคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องคาํถามท่ีตั้งข้ึน การจดบนัทึก

ปรากฏการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดข้ึนแต่เกิดข้ึน และผูส้อนช้ีสถานการณ์ท่ีการรับรู้ของ

นกัเรียนแตกต่างกนั 

 2. ขั้นสาํรวจ ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการ

ระดมพลงัสมองเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเป็นไปได ้การมองหาสารสนเทศ การทาํการทดลองโดยใชว้สัดุ

อุปกรณ์ การสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง การออกแบบโมเดล การรวบรวมและจดักระทาํ

ขอ้มูล การใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหา การเลือกทรัพยากรท่ีเหมาะสม การอภิปรายการแก้ปัญหา การ

ออกแบบและดาํเนินการทดลอง การประเมินทางเลือกท่ีหลากหลาย การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั การช้ีความเส่ียงและผลท่ีตามมา ขอบเขตของการสืบเสาะหาความจริง 

และวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3. ขั้นนําเสนอคาํอธิบายและคาํตอบของปัญหา ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การส่ือ

ความหมายข้อมูลและความคิดเห็น การสร้างและอธิบายโมเดล การสร้างคาํอธิบายใหม่ การ

ทบทวนและวิจารณ์คาํตอบของปัญหา การให้เพื่อนประเมินผลการนาํเสนอคาํตอบ การรวบรวม
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คาํตอบท่ีหลากหลาย การช้ีใหเ้ห็นคาํตอบท่ีเหมาะสม และการบูรณาการคาํตอบท่ีไดก้บัความรู้และ

ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

 4. ขั้นนาํไปปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การนาํความรู้และทกัษะไป

ใชก้ารถ่ายโยงความรู้และทกัษะ การแลกเปล่ียนสารสนเทศและความคิดเห็น การถามคาํถามใหม่ 

การนาํผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็น การใชโ้มเดลและความคิดเห็นเพือ่ใหเ้กิดการ

อภิปรายและการยอมรับจากเพื่อนๆ 

 เดวิด เอช เคอร์ติช (David H. Curtis, 2003: 235) ได้เสนอวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นเร้าความสนใจเพื่อเขา้สู่บทเรียน (Overview of unit) เป็นขั้นท่ีผูส้อนดึงดูดความ

สนใจของ นกัเรียนโดยใชค้าํถาม รูปภาพ กิจกรรม หรือส่ือการจดัการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่

ประเดน็ของเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้ 

 2. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน (Inquiry) เป็นขั้นท่ีผูส้อนตรวจสอบความรู้เดิม

ของนักเรียน โดยคาํถามเพื่อให้นักเรียนไดท้บทวนหรือได้ตรวจสอบความรู้เก่ียวกับประเด็นท่ี

จดัการเรียนรู้ คาํถามท่ีใชเ้ช่น“นกัเรียนเคยไดย้ินอะไรมาบา้งเก่ียวกบั...” , “นกัเรียนเคยรู้อะไรบา้ง

เก่ียวกบั...”, “นกัเรียนนึกถึงอะไรเม่ือพดูถึง ...” , ฯลฯ 

 3. ขั้นการจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ (Exploratory activity related to unit topics) เป็น

ขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ท่ีสัมพนัธ์กับประเด็นในการจดัการเรียนรู้ โดยผูส้อนจัด

กิจกรรมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั และคน้พบความรู้ใหม่ 

 4. ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Culmination) : เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชกิ้จกรรมเพื่อให้นกัเรียนได้

เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ขั้นการนาํและสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง โดยผูส้อนอาจใช้คาํถามหรือกาํหนดสถานการณ์ให้นักเรียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีตนเองสร้าง

ข้ึนมาใชแ้กปั้ญหา  เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

มาร์ตินและคณะ 

(Martin) 

ไดเวอร์และเบลล์ 

(Diver and Bell) 

ยาเจอร์ (Yager) เดวดิ เอช เคอร์ติช 

(David H. Curtis) 

ผู้วจัิย 

ขั้นท่ี1 การสาํรวจ  

ขั้นท่ี2 การอธิบาย  

ขั้นท่ี3 การคิดคน้เพิ่มเติม    

ขั้นท่ี4 การประเมินผล  

 

ขั้นท่ี1 ขั้นนาํ  

ขั้นท่ี2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม  

ขั้นท่ี3 ขั้นปรับเปล่ียแนวความคิด  

          3.1 ทําความกระจ่างและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกนั

และกนั  

         3.2 สร้างความคิดใหม่     

         3.3 ประเมินความคิด ใหม่  

ขั้นท่ี4 ขั้นนาํความคิดไปใช ้ 

ขั้นท่ี5 ขั้นทบทวน  

ขั้นท่ี1 ขั้นเชิญชวน 

ขั้นท่ี2 ขั้นสาํรวจ 

ขั้นท่ี3 ขั้นนาํเสนอคาํอธิบาย  

           และคาํตอบของปัญหา 

ขั้นท่ี4 ขั้นนาํไปปฏิบติั  

ขั้นท่ี1 ขั้นเร้าความสนใจ 

           เพื่อเขา้สู่บทเรียน 

ขั้นท่ี2 ขั้นตรวจสอบความรู้ 

            เดิมของนกัเรียน 

ขั้นท่ี3 ขั้นการจดักิจกรรม   

            เพื่อใหค้วามรู้ใหม่ 

ขั้นท่ี4 ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

ขั้นท่ี1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ 

ขั้นท่ี2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม  

ขั้นท่ี3 ขั้นสาํรวจและแสวงหา 

            ขอ้มูล 

ขั้นท่ี4 ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ขั้นท่ี5 ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้  
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ตารางท่ี 4 วิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

ขั้นตอนการสอน มาร์ตินและคณะ 

(Martin) 

ไดเวอร์และเบลล์ 

(Diver and Bell) 

ยาเจอร์  

(Yager) 

เดวดิ เอช เคอร์ติช 

(David H. Curtis) 

ผู้วจัิย 

1. ขั้นนาํสู่เร่ือง/เร้าความสนใจ/สร้างแรงจูงใจ      

2. ขั้นการสาํรวจ      

3. ขั้นทบทวนความรู้เดิม      

4. ขั้นอธิบาย      

5. ขั้ นการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ใหม่ /

แสวงหาความรู้ใหม่ 

     

6. ขั้นปรับเปล่ียนแนวคิด/จดัระเบียบความรู้ /

การคิดคน้เพิ่มเติม/การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

     

7. ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม      

8. ขั้นสรุปและนาํเสนอ      

9. ขั้นประเมินผล      

10. ขั้นการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชห้รือปฏิบติั      

11. ขั้นทบทวน      
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 จากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ รูปแบบต่างๆ ผูว้ิจยัได้

สงัเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ดงัน้ี 

 1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดใช้ส่ือการเรียนรู้ต่างๆกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

ปัญหา และเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน มีความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นท่ีจะ

เรียนรู้ 

 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีตนมีอยู่

แลว้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน โดยอาจใชก้ารอภิปราย การตอบคาํถาม การทาํแผนผงัความคิด หรือการ

แสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ ร่วมกนั 

 3. ขั้นสํารวจและแสวงหาขอ้มูล เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ํารวจ สังเกต 

เล่นเกม ทาํกิจกรรม จาํแนก แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล หรือแสวงหาความรู้ใหม่

ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนั 

 4. ขั้ นสร้างองค์ความรู้ใหม่  เป็นขั้ น ท่ีผู ้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันหา

ความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ จนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเอง

ข้ึนมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงออกถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจใชก้ารตอบคาํถาม 

การพดูอธิบาย การทาํแผนผงัความคิด หรือการสร้างสรรคช้ิ์นงานอ่ืนๆ 

 5. ขั้นประยุกต์ใชค้วามรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกนัตอบคาํถามหรือใชค้วามรู้ท่ีเกิดข้ึนมา

ประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผูส้อนกาํหนดข้ึน เพื่อทดสอบว่า

นกัเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีสร้างข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

2.5 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

 บทบาทของครู 

 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงบทบาทของครูในแนวการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไว ้ดงัน้ี 

  ออสบอร์นและเฟรเบิร์ก (Osborne and Farayberg, 1985: 1) กล่าวถึงบทบทของครูตาม

แนวการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ว่า ครูตอ้งเป็น นกัจูงใจ ผูว้ินิจฉัย ผูว้ินิจฉัย

แนวทาง และชอบเป็นนกัทดลองและนกัวิจยั 

 มาร์ตินและคณะ (Martin, 1994: 4) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ไว ้ดงัน้ี 
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 1. ครูไม่ใช่ผูส้อน แต่เป็นผูแ้นะนํา ไม่ใช่ผูบ้อกความรู้แต่เป็นผูส้ร้างกระตุน้ในนักเรียน

สร้างความหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 2. ครูเป็นผูส้งัเกต เพื่อศึกษาการท่ีนกัเรียนตอบโตอ้ยา่งถูกตอ้งตามแนวทางท่ีควรจะเป็น 

 3. ครูใชค้าํถามกระตุน้ความคิดดว้ยการถามคาํถามเสนอปัญหาและคอยสงัเกตการเรียนการ

สอนใหด้าํเนินไปดว้ยดี 

 4. ครูสร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาอยา่งมีอิสระเตม็ท่ี เพื่อการศึกษาคน้ควา้ตาม

ความสนใจของนกัเรียน 

 5. ครูส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน โดยให้อิสระแก่นักเรียน ช่วย

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดทั้งในโรงเรียนและนอกหอ้งเรียน 

 6. ครูเป็นผู ้สนับสนุนการเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒ นาทักษะด้วยกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 

 7. ครูเป็นผูช่้วยนกัเรียน ให้เช่ือมโยงความคิดของนกัเรียน เพ่ือให้สร้างความหมายในการ

สร้างโครงสร้างความรู้ของนกัเรียน 

 เบลล ์(1993: 349-361) และ วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540: 23) ไดเ้สนอแนะบทบาทครูตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไวค้ลา้ยคลึงกนัวา่ครูควรมีบทบาทดงัน้ี 

 1. ครูเปรียบเสมือนนกัวิจยั 

 ครูจะพิจารณาความคิดของนักเรียนจะค้นหาหรือทําวิจัยว่านักเรียนกําลังคิดอะไร 

เพราะฉะนั้นในขณะท่ีครูสอนครูจะฟังความคิด ฟังการอภิปรายและฟังคาํถามของนกัเรียน ครูจะให้

คุณค่าและคอยฟังส่ิงท่ีนกัเรียนพดูเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาคิด ในขณะท่ีฟังนกัเรียนพดู ครูกาํลงัช่วยนกัเรียน

ให้เกิดการเรียนรู้ ครูท่ีอ่านรายงานของนักเรียนไม่เพียงแต่ดูว่านักเรียนได้สร้างความคิดทาง

วิทยาศาสตร์อนัเป็นท่ียอมรับหรือไม่เท่านั้น แต่คน้หาวา่นกัเรียนคิดอะไรดว้ย ในการคน้หาความคิด

ของนกัเรียนครูอาจใชกิ้จกรรมเช่นการอภิปรายกลุ่ม การสาํรวจ และกิจกรรมตูไ้ปรษณียส่์งจดหมาย 

 2. ครูเปรียบเหมือนผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียน คือ  

  2.1 คน้หาวา่นกัเรียนกาํลงัคิดอะไร  

  2.2 ช่วยนกัเรียนทาํความคิดของนกัเรียนให้ชดัเจนข้ึน และพิจารณาความคิดของ

ตวัเองอยา่งรอบคอบ 

  2.3 ทา้ทายความคิดของนกัเรียน  

  2.4. ช่วยนกัเรียนเปล่ียนความคิดของตนเอง  

  2.5 ช่วยนกัเรียนคน้หาคาํตอบเพื่อตวันกัเรียนเองและทาํใหน้กัเรียนคิด  

  2.6 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบันกัเรียน  
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  2.7 ส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียน  

  2.8 จดักลุ่มการเรียน  

  2.9 ยอมรับความคิดของนกัเรียน  

  2.10 สร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนและบรรยากาศแห่งความห่วงใยเพื่อการเรียนรู้   

  2.11 จูงใจและกระตุน้ใหเ้รียนเรียน 

  2.12 เป็นผูว้ิจยัร่วมและเรียนรู้ไปกบันกัเรียน  

  2.13 จดัหาแหล่งเรียนรู้ 

  2.14 เป็นผูจ้ดัการและเป็นผูร้วบรวม  

  2.15 วางแผนหลกัสูตร 

 3. ครูเปรียบเสมือนผูต้อบสนอง 

 ครูตอบสนองความคิดและถามในส่ิงท่ีนกัเรียนทาํ พูด และเขียน ครูคน้หาปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี

การตอบสนองและแลกเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน ครูตอ้งการท่ีจะรู้ความคิดของนกัเรียน ครูจะ

ส่ือความหมายดว้ยวิธีการต่างๆ ซ่ึงคิดวา่มีคุณค่าต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกาํลงัคิด ครูจะใหข้อ้มูลกบันกัเรียน

เพื่อทาํใหน้กัเรียนคิด และครูจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัความคิดของนกัเรียนโดย 

  3.1 ใชค้าํถามและความคิดเห็นของนกัเรียนในการวางแผนสอน 

3.2 ยอมรับและสนบัสนุนความคิดเห็นของนกัเรียน 

  3.3 ส่งเสริมความเป็นผูน้าํ ความร่วมมือ การหาแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และการนาํ

ความคิดเห็นไปปฏิบติั อนัเป็นผลเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้บทเรียน

ดาํเนินไปอยา่งมีความหมาย 

  3.4 สนบัสนุนใหน้กัเรียนเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

และสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึน 

  3.5 สนบัสนุนใหน้กัเรียนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบคาํถามท่ีตวัเอง

ตั้งข้ึน เดาวา่อะไรเป็นสาเหตุ และทาํนายผลท่ีตามมา 

  3.6 คน้หาความคิดเห็นของนักเรียนก่อนนาํเสนอความคิดเห็นของครู หรือก่อน

ศึกษาความคิดเห็นจากหนงัสือเรียน หรือจากแหล่งอ่ืนๆ 

3.7 สนบัสนุนใหน้กัเรียนทา้ทายความคิดเห็นของกนัและกนั 

  3.8 ใชยุ้ทธวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงเน้นความร่วมมือ

กนั การนบัถือซ่ึงกนัและกนั และใชก้ลยทุธ์ของการแบ่งงานกนัทาํ 

  3.9 สนับสนุนให้มีการสะทอ้นความคิดและมีการวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดเห็น

ของกนัและกนั แสดงความเคารพและใชทุ้กความคิดเห็นท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน 
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  3.10 สนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวบรวมพยานหลักฐานท่ีจะ

สนบัสนุนความคิดเห็น และสร้างความคิดเห็นใหม่อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์และพยานหลกัฐาน

ใหม่ 

 4. ครูเปรียบเสมือนนกัเรียน 

 ครูเรียนรู้เก่ียวกบัมโนมติของนกัเรียน เรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมและหนา้ท่ีของคนเรา และ

เรียนรู้เก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และความสมัพนัธ์ของนกัเรียน 

 5. การสอนเปรียบเสมือนการประเมินความคิดของนกัเรียน 

 ครูเป็นผูป้ระเมินความคิดของนกัเรียนเพื่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันา 

 6. การสอนเปรียบเหมือนการจดัการเรียนรู้ 

 ครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ซ่ึงไม่ใช่เพียงเพื่อพฤติกรรมท่ีดีเท่านั้น การจดัการเรียนรู้น้ีรวมทั้งการ

วางแผนเพื่อพิจารณาความคิดของนักเรียน ความคิดเก่ียวกบัการจดัการกลุ่มนักเรียน การจดัความ

สะดวกในการอภิปรายและการช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนแต่ละคน ครูเป็นผูจ้ดักิจกรรมภายใน

ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ผลิตผลจากการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนและเง่ือนไขจากการเรียนรู้ท่ีดี

ข้ึน ความสนุกสนานท่ีเพิ่มข้ึน ความร่วมมือทางสังคม ความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ และการเพิ่ม

ความเช่ือมัน่ในตวันักเรียน ซ่ึงจากผลท่ีตามมาครูจะพบว่าตวัเขาเองใชเ้วลาน้อยลงในการจดัการ

เก่ียวกบัพฤติกรรมความตั้งใจเรียนและใชเ้วลามากข้ึนในการแสดงปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนในการ

คน้หาความคิดเห็นของนกัเรียน ขอ้สงสยัของนกัเรียน และความเขา้ใจของนกัเรียน 

 กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 8) ไดก้ล่าวว่า

บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ คือ  

 1. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสงัเกต เพื่อใหส้ามารถมองเห็นปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2. มีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน แนะนาํ ถามใหคิ้ด เพื่อใหน้กัเรียนคน้พบหรือสร้างองคค์วามรู้

ไดด้ว้ยตนเอง 

 3. สร้างแรงจูงใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนช่วยใหน้กัเรียนคิดคน้ต่อไป ฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะการทาํงาน

เป็นกลุ่ม 

 4. ประเมินความคิดรวบยอดของนกัเรียน ตรวจสอบความคิด และทกัษะการคิด 

 สรุปบทบาทของครูหรือผูส้อนตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ คือ เป็นผูส้นับสนุนการ

เรียนรู้โดยการจดัสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรียนไดส้ังเกต ไดคิ้ด ไดป้ฏิบติั ไดค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง

ตลอดจนการทาํงานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น จากนั้นเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ เพื่อให้

นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ของตนเอง และใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้นกัเรียน

เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 บทบาทของนักเรียน 

 นกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึงบทบาทของนกัเรียนในแนวการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไว ้ดงัน้ี 

 สมกมล  กาญจนวิบูลย์ (2554: 30) ได้อธิบายถึงบทบาทของนักเรียนตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ไวว้า่ 

 1. นักเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ตระหนักถึงความสําคญัของ

การศึกษาวา่มีความหมายและความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 2. นักเรียนต้องตั้ งเป้าหมายและวางแผนการศึกษาให้ เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสามารถของตนเอง 

 3. นกัเรียนตอ้งรู้วิธีการเรียนรู้ มีทกัษะชีวิตรวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนไดเ้ม่ือมีความจาํเป็น 

 4. นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 

 5. นกัเรียนตอ้งมีการประเมินตนเองใหก้า้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 นอกจากน้ี กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 8) 

ไดก้ล่าววา่บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ คือ  

 1. คน้ควา้แสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นเจา้ของบทเรียน ลงมือปฏิบติั

จริง 

 2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กลา้แสดงออก กลา้นาํเสนอความคิดอยา่งสร้างสรรค ์

 3. มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ฝึกความเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี 

 4. มีทกัษะการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 5. มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ มีผลงานท่ีสร้างสรรค ์

 6. มีทกัษะทางสงัคม เคารพกติกาทางสงัคม รับผดิชอบต่อส่วนรวม 

 7. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รักการอ่าน กลา้ซกัถาม 

 8. มีการบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถนาํความรู้สู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

 9. ยอมรับความผดิพลาด ปรับปรุง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 สรุปบทบาทของนักเรียนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความ

รับผดิชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ กลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก 

ตลอดจนมีทกัษะทางสังคม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเป้าหมายท่ีเหมาะสมและชดัเจน

ในการเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ หมัน่ประเมินความกา้วหน้าของ

ตนเอง รู้จกัยอมรับขอ้ผดิพลาด ปรับปรุง และพฒันาตวัเองอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 
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 2.6 บรรยากาศการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ไว ้ไดแ้ก่  

 สุมาลี ชัยเจริญ (2547: 36) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ไวว้า่  

 1. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนําเสนอและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นมุมมองและตวัแทนของ

ความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีหลากหลาย 

 2. เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการเรียนไดม้าจากนกัเรียนหรือการเจรจาร่วมกบัผูส้อน 

 3. ผูส้อนให้บริการในบทบาทของผูแ้นะนาํ ผูก้าํกบั โคช้ และผูอ้าํนวยความสะดวกในการ

เรียน  

 4. กิจกรรม โอกาส เคร่ืองมือ และส่ิงแวดลอ้มต่างๆจดัมาเพื่อส่งเสริมการกาํกับวิธีการ

เรียนรู้โดยอาศยัความคิดของตนเอง (metacognition) ดงัเช่น การวิเคราะห์ตนเอง (self – analysis) 

การควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง (self – regulation) การสะทอ้นความคิดของตนเอง (self-reflection) 

และการตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง (self-swareness)  

 5. นกัเรียนตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการใชส่ื้อและการควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 6. สถานการณ์เรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะ เน้ือหาและภารกิจ จะเก่ียวขอ้งกบัสภาพจริงและ

สอดคลอ้งกบับริบทจริงท่ีมีความซบัซอ้น 

 7. ขอ้มูลแหล่งเรียนจะถูกใชเ้พื่อท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจในสภาพจริง 

 8. การสร้างความรู้เป็นส่ิงท่ีมุ่งเนน้ในการเรียนรู้ไม่ใช่การคดัลอกความรู้ 

 9. การสร้างความรู้จะเกิดข้ึนในบริบทของแต่ละบุคคลท่ีผ่านการต่อรองทางสังคม การ

ร่วมมือการเรียนรู้และการมีประสบการณ์ร่วมกนั 

 10. การสร้างความรู้เดิมของนกัเรียน ความเช่ือ และเจตคติ จะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณา

ในกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ 

 11. เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเนน้การแกปั้ญหา ทกัษะการคิดขั้นสูง และความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง 

 12. เกิดความผดิพลาดเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดโอกาสในการหยัง่รู้ท่ีนาํไปสู่การสร้างความรู้ของ

นกัเรียน 

 13. การสํารวจเป็นวิธีการท่ีนิยมเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนคน้หาความรู้ดว้ยตนเองและ

จดัการเก่ียวกบัตนเองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 14. นกัเรียนจะไดรั้บการจดัหาโอกาสสาํหรับการฝึกหัดทางปัญญา ซ่ึงจะอยูใ่นภารกิจการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง ทกัษะและการไดม้าซ่ึงความรู้ 
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 15. ความซับซ้อนของความรู้จะถูกสะทอ้นออกมาโดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงกบัความคิด

รวบยอดท่ีหลากหลายและการเรียนรู้ท่ีตอ้งเช่ือมโยงหลายศาสตร์ 

 16. การร่วมมือกันแก้ปัญหาและการเรียนแบบร่วมมือเป็นท่ีนิยมเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้

นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนมุมมองท่ีหลากหลาย 

 17. ฐานการช่วยเหลือถูกจดัไปเอ้ืออาํนวยเพื่อช่วยนกัเรียนให้สามารถขา้มขอ้จาํกดัทางการ

เรียนรู้ 

 18. การประเมินเป็นการประเมินตามสภาพจริง 

 บรูคส์ และบรูคส์ (Brooks and Brooks, 1993: 17) ได้กล่าวถึงบรรยากาศของห้องเรียน

ระหวา่งทาํกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ดงัน้ี 

 1. การสอนเร่ิมจากภาพรวมไปยงัรายละเอียดยอ่ยๆ โดยเนน้ท่ีความคิดรวบยอด 

 2. ยดึแนวทางท่ีใหน้กัเรียนแสวงหาคาํถามจากคาํตอบ 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้หนกัท่ีแหล่งขอ้มูลและส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวันกัเรียน 

 4. นกัเรียนเปรียบเสมือนนกัคิดซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีดว้ยตวันกัเรียนเอง 

 5. ครูทาํหนา้ท่ีกระตุน้ ส่งเสริม และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหน้กัเรียน 

 6. ครูทาํหนา้ท่ีคน้หาความคิดของนกัเรียนเพื่อจะไดเ้ขา้ใจความคิดรวบยอดของนกัเรียน 

 7. การวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนไม่สามารถแยกออกจากการสอนได ้ครูใช้

การสงัเกตการทาํงาน การจดันิทรรศการของนกัเรียน และการเลือกช้ินงานท่ีดีท่ีสุดของนกัเรียนดว้ย

ตวันกัเรียนเอง 

 8. นกัเรียนส่วนใหญ่ทาํงานเป็นกลุ่ม 

 สรุปไดว้่า บรรยากาศการเรียนตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้นั้น จะตอ้งมีการจดัการ

เรียนรู้โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชแ้หล่งขอ้มูลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียนให้นกัเรียน

ได้ศึกษาค้นควา้ จัดการเรียนรู้ท่ีท้าท้ายโดยครูผูส้อนทําหน้าท่ีเป็นผูก้ระตุ้นส่งเสริมและจัด

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเองข้ึนมา 

และใชก้ารวดัและประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริง 

 

3. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 3.1 ความหมายของการคดิ 

 นกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การคิด” ไว ้ดงัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายของการคิดไวว้่า เป็น

การทาํใหป้รากฏเป็นรูป หรือประกอบใหเ้ป็นรูป หรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ; ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง 



 

 

   

 

48 

 

 เอด็เวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono,1976) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดไวว่้า การคิดเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหา หรือความพยายามท่ีจะประสบความสาํเร็จ ณ จุดส้ินสุดจุดใดจุดหน่ึง 

หรือเป็นเร่ืองของความสนุกสนาน โลกแห่งความฝัน หรือการฝันกลางวนั ซ่ึงอาจจะกลายเป็น

จุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 บรูเนอร์ (Bruner, 1956: 232 อา้งถึงใน ชลวษา ปิยะนฤพธัร, 2550: 40) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการคิดไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างมโนทัศน์  (Concept Formation) เก่ียวกับ

ขอ้ความจริงท่ีไดรั้บและเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูล รวมถึงการสรุปอา้งอิง

ด้วยการจาํแนกรายละเอียด การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือหา ตลอดจนเป็นกระบวนการ

เก่ียวกบัการนาํกฎเกณฑ์ต่างๆไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ กิลฟอร์ด (Guiford, 1967: 321 อา้งถึงใน ชลวษา       ปิยะนฤพทัธ, 2550: 40) ท่ีกล่าวว่า การคิด

เป็นการคน้หาหลกัการโดยแยกแยะคุณสมบติัของส่ิงต่างๆ หรือขอ้ความจริงท่ีไดรั้บแลว้ทาํการ

วิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปอนัเป็นหลกัการของขอ้ความจริงนั้น รวมทั้งการนาํหลกัการดงักล่าวไปใช้

ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549: 67) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดว่า เป็นพฤติกรรมภายในสมองท่ี

อยูใ่นลกัษณะหรือรูปแบบของการปฏิบติัการทางสมองท่ีเป็นกระบวนการแห่งการคิด โดยเร่ิมจาก

สภาพหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกอึดอดั วิตกกงัวล อารมณ์ตึงเครียด ไม่

สบายใจ จึงตอ้งมีการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อใหค้ลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพื่อแกไ้ขปัญหา

นั้นๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได ้

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 3) ได้ให้ความหมายของการคิดว่า หมายถึง

กระบวนการทาํงานของสมองโดยใชป้ระสบการณ์มาสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าและสภาพแวดลอ้ม โดย

นาํมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์และประเมินอยา่งมีระบบและเหตุผล เพ่ือให้ไดแ้นวทางใน

การแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 32) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดไวว้่า 

การคิดเป็นกลไกของสมองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์ใชใ้นการสร้าง

แนวความคิดรวบยอดว้ยการจาํแนกความแตกต่าง การจดักลุ่ม และการกาํหนดช่ือเร่ืองเก่ียวกบั

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บ ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชอ้าจจะเป็นความจริงท่ีสมัผสัไดห้รือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่

อาจสัมผสัได ้ตลอดจนเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการนาํกฎเกณฑ์ต่างๆไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างมี

เหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็น เกิดข้ึนจากการท่ีสมองถูกรบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม สังคมรอบตวั

และประสบการณ์ดั้งเดิมของมนุษย ์ 
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 ทิศนา แขมมณี  (2544: 5) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย  ์ซ่ึงมี

ศกัยภาพสูงมาก และเป็นส่วนท่ีทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างไปจากสตัวโ์ลกอ่ืนๆ 

 จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า การคิด หมายถึง กระบวนการทํางานในการปรับ

โครงสร้างสมองของมนุษย ์ซ่ึงอาศยัการเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมกบัขอ้มูลใหม่ มีการจาํแนกแยกแยะ จดั

กลุ่ม เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินอยา่งเป็นระบบ อนันาํไปสู่การการตดัสินใจหรือการเกิด

ความรู้ใหม่ และสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆของชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 3.2 ความหมายของทกัษะการคดิ  

 นกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของทกัษะการคิดไว ้ดงัน้ี 

 มาร์โซโน (Marzano: 1993 อ้างถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2550: 3) ได้ให้ความหมายของ

ทกัษะการคิดไวว้่า เป็นกระบวนการให้เหตุผลท่ีเก่ียวกบังานท่ีทาํหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ เพื่อแสดงให้รู้ว่า

เขา้ใจเน้ือหาและการปฏิบติันั้น ซ่ึงตอ้งอาศยัคาํถามต่างๆเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีตรงตามท่ีถาม  

 ทิศนา  แขมมณี (2548: 303) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการคิดว่า หมายถึง การกระทาํ

หรือพฤติกรรมท่ีตอ้งใช้ความคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจาํแนกแยกแยะ การแปล

ความ การตีความ การจดักลุ่มหมวดหมู่ การสรุป ฯลฯ  

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2550: 4) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการคิดว่า หมายถึง ความสามารถ 

ความชาํนาญในการคิดทุกประเภท เร่ิมตั้งแต่ความสามารถในการจดัการกบัความรู้และนาํความรู้ไป

ใช ้การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน การคิดแกปั้ญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และการคิดสร้างสรรค ์ 

 จากความหมายขา้งต้น สรุปได้ว่า ทักษะการคิด หมายถึง พฤติกรรมต่างๆท่ีทาํให้เกิด

กระบวนการปรับโครงสร้างภายในสมอง ไดแ้ก่ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจาํแนกแยกแยะ 

การแปลความ ตีความ การสรุป ฯลฯ เพ่ือแสดงให้รู้ว่าเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถนําความรู้ไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้

 

 3.3 ความหมายของการคดิวเิคราะห์  

 การคิดวิเคราะห์  เป็นการคิดขั้นสูงประเภทหน่ึง ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

 มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 60) ได้กล่าวว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 

ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ ขอ้มูล เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ โดยการใชค้วามคิดท่ีมี
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เหตุผล ละเอียด รอบคอบในการตัดสินใจว่ามีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบใดบ้าง และหา

ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้นได ้

 ดิวอ้ี (Dewey, 1933: 30) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง การคิดอย่าง

ใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์

ท่ีมีความยุง่ยากและส้ินสุดลงดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน 

 บลูม (Bloom, 1981: 163) ไดก้ล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ไวว้่า หมายถึง การเน้นการตีความ

ขอ้มูลหลกัไปยงัองคป์ระกอบยอ่ยและเป็นการคน้หาความสัมพนัธ์และแนวทางท่ีใชใ้นการจดัการ

การวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถส่ืออกมาใหเ้ห็นไดโ้ดยดา้นเทคนิคและวิธีการสรุปความท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2550: 10) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่า 

หมายถึง การแสดงออก คาํพดูหรือพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีบ่งบอกถึงความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ

อยา่งละเอียดทุกแง่มุม โดยบอก อธิบายเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีรู้ ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา 

ระบุความเช่ือมโยงของความคิดรวบยอดต่างๆ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้สามารถแจกแจง 

(Categorize) จาํแนกแยกองคป์ระกอบ ส่วนประกอบต่างๆ รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานสาํคญัเพื่อ

นาํมาเป็นเกณฑใ์นการติดสินใจและประเมินผล หรือเพื่อสรุปอยา่งเหมาะสม 

 วีระ สุดสงัข ์(2550: 23) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถึง ความสามารถใน

การจาํแนก การแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือ

เหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสภาพความเป็น

จริงหรือส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549: 25) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ (Analytical 

Thinking) เป็นความสามารถในการสืบคน้ขอ้เท็จจริงเพ่ือตอบคาํถามเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง โดย

การตีความ การจาํแนกแยกแยะ และการทาํความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของส่ิงนั้นและองคป์ระกอบ

อ่ืนๆท่ีสัมพันธ์กัน รวมทั้ งเช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลท่ีไม่ขัดแย้งกันระหว่าง

องค์ประกอบเหล่านั้ น เหตุผลท่ีหนักแน่นน่าเช่ือถือทาํให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานในการ

ตดัสินใจแกปั้ญหา ประเมิน และตดัสินใจเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ลักขณ า  ส ริวัฒ น์  (2549: 69) ได้ให้ความห มายของการคิดวิ เคราะห์ ว่า ห มายถึง

ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเน้ือเร่ืองต่างๆว่าประกอบดว้ย

อะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงคส่ิ์งใด และส่วนยอ่ยๆท่ีสาํคญันั้นแต่ละเหตุการณ์เก่ียวพนักนั

อย่างไรบ้าง และเก่ียวพนักันโดยอาศยัหลกัการใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเขา้ใจ จน

สามารถนาํไปสู่การตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
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 ทิศนา  แขมมณี (2545: 401) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า คือ การคิดท่ีตอ้งใช้

คาํตอบแยกแยะขอ้มูลและหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีแยกแยะนั้น หรืออีกนยัหน่ึงคือการเรียนรู้ใน

ระดบัท่ีนกัเรียนสามารถจบัไดว้่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัปรากฏการณ์

ใดปรากฏการณ์หน่ึง  

 ชนาธิป  พรกุล (2544: 221) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า เป็นการรวบรวม

ขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงใหง่้ายแก่การทาํความเขา้ใจ หรือเป็นการแยกขอ้มูลให้เป็น

หมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ท่ีแน่นอนเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของหมวดหมู่ของขอ้มูล โดยอาศยัความรู้

เดิมหรือประสบการณ์ 

 กรมวิชาการ (2542: 140) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นความสามารถของ

บุคคลท่ีจะแยกแยะขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆรอบตวั ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ถือเป็นทกัษะพื้นฐานในการพฒันาทกัษะอ่ืนๆของบุคคล เช่น ทกัษะทางสังคมหรือการ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นตน้  

 จากนิยามต่างๆขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ

จาํแนก แยกแยะส่วนประกอบ ตลอดจนหาความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อ

นาํไปสู่การตดัสินใจ การประเมินผล หรือสรุปความสาํคญัของส่ิงนั้นๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการ

พฒันาทกัษะอ่ืนๆของบุคคลดว้ย 

 

 3.4 องค์ประกอบของการคดิวเิคราะห์ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549: 52) ไดอ้ธิบายถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า

ประกอบไปดว้ย 4 ประการ คือ 

 1. ความสามารถในการตีความ เราไม่สามารถวิเคราะห์ส่ิงต่างๆได ้หากไม่เร่ิมตน้ดว้ยการ

ทาํความเขา้ใจขอ้มูลท่ีปรากฏ เร่ิมแรกเราจึงตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บว่าอะไรเป็นอะไรดว้ยการ

ตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทาํความเขา้ใจและให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น เป็นการสร้างความเขา้ใจต่อ

ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์โดยส่ิงนั้นไม่ไดป้รากฏโดยตรง 

 2. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ไดดี้นั้นจาํเป็นตอ้งมีความรู้

เพ่ือความเขา้ใจพื้นฐานในเร่ืองนั้น เพราะความรู้จะช่วยในการกาํหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ 

แจกแจงและจาํแนกไดว้่าเร่ืองนั้นเก่ียวขอ้งกบัอะไร มีองคป์ระกอบย่อยๆอะไรบา้ง มีก่ีหมวดหมู่ 
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จดัลาํดบัความสําคญัอย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร ถา้ขาดความรู้ เราอาจไม่

สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลไดว้า่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

 3. ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั และช่างถาม นกัคิดวิเคราะห์ตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งสามน้ีร่วม

ดว้ย คือ ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสังเกต สามารถคน้พบความผิดปกติท่ามกลางส่ิงท่ีดูอย่างผิวเผินแลว้

เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสงสยั เม่ือเห็นความผดิปกติไม่ละเลยไป แต่หยดุพิจารณา 

ขบคิดไตร่ตรอง และตอ้งเป็นคนช่างถาม ชอบตั้งคาํถามกบัตวัเองและคนรอบๆขา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึน เพื่อนาํไปสู่การคิดต่อเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  นักคิดเชิงวิ เคราะห์จะต้องมี

ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล สามารถคน้หาคาํตอบไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุใหเ้กิด

ส่ิงน้ี เร่ืองนั้นเช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร เร่ืองน้ีมีใครเก่ียวขอ้งบา้ง เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร เม่ือเกิดเร่ือง

น้ีจะส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ี องคป์ระกอบใดบา้งท่ีนาํไปสู่ส่ิงนั้น 

วิธีการ ขั้นตอนการทาํให้เกิดส่ิงน้ี ส่ิงน้ีประกอบดว้ยอะไรบา้ง แนวทางแกปั้ญหามีอะไรบา้ง ถา้ทาํ

เช่นน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีอาจเป็นคาํถามอ่ืนๆท่ีมุ่งเพ่ือให้มีการออกแรงทางสมอง

ให้ตอ้งขบคิดอย่างมีเหตุผลเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นนักคิดเชิงวิเคราะห์จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถในการใช้เหตุผล จาํแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็นความจริง ส่ิงใดเป็นเท็จ ส่ิงใดมี

องคป์ระกอบในรายละเอียดเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบไปดว้ยการตีความหรือทาํความเขา้ใจ

ในขอ้มูล มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ ตลอดจนมีความช่างสังเกต รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อ

นาํไปสู่การคิดและสามารถเช่ือมโยงหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของขอ้มูลได ้

 

 3.5 การวดัความสามารถในด้านการคดิวเิคราะห์ 

 บลูม (Bloom อ้างถึงใน ลักขณา สริวฒัน์, 2549: 73) กล่าวว่า ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ หมายถึง รูปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราว

หรือเน้ือหาต่างๆว่าประกอบดว้ยอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและท่ีเป็น

เหตุอยา่งนั้นอาศยัหลกัอะไร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นท่ีสาํคญัออกเป็น 3 
ประการ ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ความสาํคญั หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีกาํหนดมาใหว้่าอะไรสาํคญัหรือจาํเป็น

หรือมีบทบาทท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การคน้หาว่าความสําคัญย่อยๆของเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 
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 3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างของระบบของวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว

และการกระทาํต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ดเ้น่ืองจากอะไร โดยยดึอะไร

เป็นหลกัเป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไรหรือยดึคติใด  
 ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (อ้างถึงใน ลักขณา สริวฒัน์, 2549: 84 – 85) กล่าวว่า      

การวัดความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆของเหตุการณ์  เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่างๆว่า

ประกอบดว้ยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือประสงคส่ิ์งใด นอกจากน้ียงัมีส่วนย่อยๆท่ีสําคญันั้นแต่ละ

เหตุการณ์เก่ียวกนัพนักนัอยา่งไรบา้ง และเก่ียวพนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเห็นว่าสมรรถภาพดา้น

การคิดวิเคราะห์จะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุและผล มาเก่ียวขอ้งกนัเสมอ การคิดวิเคราะห์จึงตอ้งอาศยั

พฤติกรรมดา้นความจาํ ความเขา้ใจ และการนาํไปใช ้มาประกอบการพิจารณา การวดัความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์จึงเป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียด เร่ืองราวความคิด 

การปฏิบติั ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ โดยอาศยัหลกัการหรือกฎเกณฑต่์างๆเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริง แบ่งแยก

ยอ่ยตามประเภทของเน้ือหาท่ีวดัออกเป็น 3 ประเภท คือ  

 1. การวิเคราะห์ความสําคญั เป็นการถามให้คน้หาเหตุผลคุณลกัษณะเด่นของเร่ืองราวใน

แง่มุมต่างๆตามกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้เป็นการคิดวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีมีอยู่นั้นอะไรสําคญัหรือจาํเป็น

หรือมีบทบาทท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด ตวัอยา่ง

คาํถาม เช่น ศีลหา้ขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด คาํตอบคือ ขอ้ 5 หรือส่ิงใดสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหบ้า้นมีความมัน่คง

ไม่พงัง่าย คาํตอบคือ เสา เป็นตน้ 

 2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการหาความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวขอ้งส่วนย่อยใน

ปรากฏการณ์หรือเน้ือหานั้น เพื่อนาํมาอุปมาอุปไมยหรือคน้หาว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความสาํคญั

อะไรท่ีไปเก่ียวพนักนั ตวัอย่างคาํถาม เช่น การบริโภคนมทาํให้ร่างกายสูงเพิ่มข้ึนหรือไม่ คาํตอบ

คือ การด่ืมนมมีผลทาํให้ร่างกายสูงเพิ่มข้ึน มีการศึกษาวิจยัพบว่าถา้บริโภคนมมากพฒันาการดา้น

ส่วนสูงของร่างกายกเ็พิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .001 

 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเคา้เง่ือนของเร่ืองราวนั้นว่ายดึหลกัการ

ใด มีเทคนิคหรือยึดหลกัปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสัมพนัธ์เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ 

ตวัอยา่งคาํถาม เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน มีหลกัการใดท่ีร่วมกนั คาํตอบคือ สมัผสันอก 

 สรุปการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการศึกษาหาระดบัความสามารถในการ

แยกแยะส่วนย่อยๆของเหตุการณ์  เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่างๆว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แต่ละ

เหตุการณ์ เก่ียวข้องกันอย่างไร โดยแบ่งออกตามประเภทเน้ือหาท่ีวัด  ได้แก่  การวิเคราะห์

ความสําคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ ซ่ึงในงานวิจยัฉบบัน้ีได้ใช้

แนวทางของบลูมในการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 4.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 4.1.1 งานวจัิยในประเทศ 

 สุจินต์ เล้ียงจรูญรัตน์ (2543 : 137-145) ได้ศึกษา เร่ือง ผลการใช้กระบวนการเรียนแบบ

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ และการใชแ้ฟ้มผลงานในการสอนหัวขอ้เร่ือง พลงังานกบัชีวิต และ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ป ร ะ ช าก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร วิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ท่ี  3 โ ร ง เรี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 จาํนวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน ผลการวิจยั

พบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้และทาํแฟ้มผลงานมีมโนมติและ

ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัเก่ียวกับหัวขอ้เร่ืองพลงังานกับชีวิตและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น เพิ่มข้ึนมากกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการตามคู่มือครูของสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุด 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วย

กระบวนการการสร้างสรรคค์วามรู้แต่ไม่ไดท้าํแฟ้มผลงานมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ดีข้ึนมากกว่า

นักเรียนอีกสองกลุ่ม 3) นักเรียนคุน้เคยกบัวิธีการเรียนแบบเก่าทาํให้รูปแบบการเรียนเป็นไปตาม

แนวคอนสตรักติวิซึมไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น 4) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการการสร้างสรรค์

ความรู้ร้อยละ 55.56 ชอบวิธีการเรียนน้ี ในขณะท่ีนักเรียนร้อยละ 11.11 ไม่ชอบเพราะเห็นว่าเป็น

วิธีการเรียนท่ียาก  

 อาํไพ กาํลงัหาญ (2545 : 67-70) ไดศึ้กษา เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างวิธีสอนแบบการสร้างสรรคค์วามรู้กบัสอนแบบ

ปกติ  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย ์– คณิต โรงเรียนคุรุราษฎร์

รังสฤษฎ์ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบการ

สร้างสรรคค์วามรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง โครงสร้างอะตอมอยู่ในระดบัดี ส่วน

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 2) นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดรั้บการสอนแบบการสร้างสรรคค์วามรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

เร่ือง โครงสร้างอะตอม สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ .01 3) นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบการสร้างสรรคค์วามรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเคมี เร่ือง โครงสร้างอะตอม สูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 

 วราภรณ์  สีดาํนิล (2550 : 79-84) ได้ศึกษ า  เร่ือง  การพัฒ น าทักษ ะกระบวน การทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์
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ความรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัท่าไชย(ประชา

นุกูล) จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ มีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนหลงัจดัการเรียนรู้สูง

กว่าก่อนจดัการเรียนรู้ โดยนกัเรียนมีคะแนนทกัษะการสังเกตมากท่ีสุด และทกัษะการตีความหมาย

ขอ้มูลและลงสรุปนอ้ยท่ีสุด  

 เรณู จินสกุล (2552 : 122-134) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ร่วมกับเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3/12 โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิว

และปริมาตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติ

วิซึมร่วมกบัเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย

นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ 2) ผลการประเมินพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่วมกบั

เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) พบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบติัในระดบัมากอนัดบัแรกคือ การร่วมมือกนัเรียนรู้ และปฏิบติั

กิจกรรมและพฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือ การพดูใหก้าํลงัใจซ่ึง

กนัและกนั 

 สมกมล กาญจนพิบูลย์ (2554 : 102-117)  ได้ศึกษา เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้กบัการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดย

ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดันวลนรดิศซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย มี

การแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ และกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า 1) 

นักเรียนท่ีเรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กับแบบสืบสวน

สอบสวนเป็นกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 2) 

นกัเรียนท่ีเรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นักเรียนท่ีเรียนสังคมศึกษาโดยการ

สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 5) นกัเรียนท่ีเรียนสังคม
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ศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 4.1.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 สจ๊วต (Stwart 1997 : Abstract) ได้ศึกษาผลกระทบของการสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ท่ี มี ต่อการเตรียมการสอน  และการทดลองสอนของครูฝึกสอน  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความเขา้ใจในการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและความสนใจ

ของนักเรียนในชั้นเรียน ผลการวิจยัสรุปไดว้่า นักเรียนมีความฉลาดเฉียบแหลมมากข้ึน และกลา้

แสดงมโนคติและความคิดใหม่ท่ีสร้างสรรคม์ากข้ึน 

 เดลล่าและคริสโตเฟอร์ (Della and Chritopher 1997 : Abstract) ได้ทาํการศึกษาผลการ

สอนวิชาดนตรีตามแนวคิดแบบทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ท่ีมีต่อความเขา้ใจและความสามารถ

นาํไปประยกุตข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในวิชาดนตรี ผลการวิจยัสรุปไดว้่าความเขา้ใจในทาํนอง

และจงัหวะเก่ียวกบัวิชาดนตรี ผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้หลงัการทดลอง

แตกต่างกนั คือ นกัเรียนมีพฒันาการข้ึน โดยแสดงร่วมกบัผูอ่ื้นโดยไม่ไดมี้การเตรียมตวัมาก่อน  

 ยูเธอร์แบช (Uterbach 1997 : Abstract) ไดท้าํการศึกษาการเปรียบเทียบการสอนตามแนว

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผล

การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองท่ี 1 สูงกวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

พบว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ส่งผลให้นกัเรียนมีระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และยงัส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะในดา้นการคิด และมี

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน  ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ มาใชก้บัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระเศรษฐศาสตร์ 

 

 4.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 4.2.1 งานวจัิยในประเทศ 

 ระพินทร์ คร้ามมี (2544: 78-79) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

คิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอน

ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนแบบแกปั้ญหา ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอน
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ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนแบบแกปั้ญหามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิง

วิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ชลวษา ปิยะนฤพทัธ (2551: 85-87) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชห้ลกัซิปปา ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัซิปปา มีค่าร้อย

ละ 73.16 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดคือร้อยละ 50 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 นัจภัค บูชาพิมพ์ (2551:101-102) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัห้วยจระเขว้ิทยาคม 

ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบนสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี 

 สุประดิษฐ์ ทรัพยพ์ลบั (2553: 83-84) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ เร่ือง อาณาจกัรทวารวดี และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การจดักิจกรรมนอก

สถานท่ี ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ระหว่างเรียนโดยใชกิ้จกรรมศึกษานอกสถานท่ี มีค่าร้อยละ 72.80 อยูใ่นระดบัพอใช ้และหลงัเรียน

โดยใชก้ารจดักิจกรรมนอกสถานท่ี มีค่าร้อยละ 79.50 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 

ร้อยละ 70 

 4.2.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 แซม (Sam,2004: 3) ไดศึ้กษาวิธีสอนไวยกรณ์เพ่ือให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์และเขียนอธิบาย

ได ้โดยนักเรียนวิเคราะห์ประโยคผ่านกระบวนการตั้งคาํถามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนต่างๆของประโยคใหช้ดัเจน ผลการวิจยัพบวา่ การสอนดว้ยวิธีดงักล่าวทาํใหน้กัเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน และนกัเรียนสามารถเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนในรูปแบบ

แผนภาพได ้ซ่ึงแผนภาพจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน เพราะแผนภาพจะช่วยให้

มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเดน็หลกักบัประเด็นยอ่ยในประโยคไดช้ดัเจนข้ึน และยงัช่วยให้

นกัเรียนขยายประโยคตลอดจนเช่ือมโยงความคิดในประโยคหลกัใหเ้ขา้กบัประโยคยอ่ยต่างๆได ้

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่า การพฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกิดได้กับนักเรียนในหลายระดับ และมีความสอดคล้องกับ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆของนักเรียน  ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนในดา้นสติปัญญา 
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สังคม ตลอดจนทกัษะการคิด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  
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บทที ่ 3   

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เป็นการวิจยั

เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้ผนการวิจยัแบบ Pre-Experimental Designs แบบ One 

Group Pretest-Posttest Design โดยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

วธีิการและขั้นตอนการวจัิย 

 เพื่อใหง้านวิจยัคร้ังน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัได้

กาํหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการวิจยัและขั้นตอนการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั และระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 

 2. แบบแผนการวิจยั 

 3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 

 4. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 10 หอ้งเรียน รวม 388 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 45 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

     การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

        2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

      2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

      2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์        

สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนเรียนละ 55 นาที จาํนวน 12 คาบเรียน 

 

 เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัใชเ้น้ือหาสาระท่ีระบุในคาํอธิบายรายวิชา และตวัช้ีวดัท่ีไดม้าจาก

การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระ

เศรษฐศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยท่ี 1 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดของเน้ือหา

เก่ียวกบัเร่ือง ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆใน

โลก ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดประเภทต่างๆ การกาํหนดราคาตามอุป

สงคแ์ละอุปทาน และการกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีในสงัคมไทย  

 

แบบแผนการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท่ีผูว้ิจัยได้ดําเนินการ

ทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest – Posttest 

Design (Tuckman, 1999: 161 อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 144) ซ่ึงมีแบบแผนการวิจยั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 แบบแผนการวิจยั 

 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 

 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

 T1 แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pretest) 

 X แทน การสอนโดยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  

   (Constructivist)  

 T2 แทน การสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Posttest) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ จาํนวน 6 แผน  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 

ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนโดยใช้

รูบริค (Rubric Scoring) 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ กาํหนดให้

ค่าคะแนน คือ ตอบถูก ได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และคาํถาม

ปลายเปิด 

 

ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ จาํนวน 6 แผน ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
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 1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

หลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงไดก้าํหนดมาตรฐาน ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ระดับช้ัน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

ม.4-6 มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและ

ส าม าร ถ บ ริ ห าร จัด ก าร

ทรัพยากรในการผลิตและ

ก า ร บ ริ โ ภ ค  ก า ร ใ ช้

ทรัพยากร ท่ี มีอยู่จ ํากัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อ

การดํารงชีวิตอย่างมี ดุลย

ภาพ  

 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  1 

อ ภิ ป ร า ย ก า ร

กาํหนดราคาและ

ค่าจ้างใน ระบ บ

เศรษฐกิจ 

 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกใน

ปัจจุบนั ผลดีและผลเสียของระบบ

เศรษฐกิจแบบต่างๆ  

   ตลาดและประเภทของตลาด 

ขอ้ดีและ 

     ขอ้เสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 

   การกาํหนดราคาตามอุปสงค ์

และอุปทาน      การกาํหนดราคาในเชิงกล

ยทุธ์ท่ีมีในสงัคมไทย 

   การกาํหนดค่าจา้ง  กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและอตัราค่าจา้งแรงงานใน

สงัคมไทย  

   บทบาทของรัฐในการแทรกแซง

ราคา และการควบคุมราคาเพ่ือการ

แจกจ่าย และจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 

 

 1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ โดยกาํหนด

แผนการสอนในหน่วยท่ี 1 ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  7  กาํหนดแผนการสอนหน่วยท่ี 1 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ จาํนวน 6 แผน  

รวมเวลา 12 คาบเรียน 

 

แผนที ่ เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา (คาบ

เรียน) 

1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร์ 

1. นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ บ อ ก ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ว่ า

เศรษฐศาสตร์ได ้

2. นกัเรียนสามารถจาํแนกสาขาของเศรษฐศาสตร์ได ้

3. นกัเรียนสามารบอกประโยชนข์องเศรษฐศาสตร์ได ้

2 

2 ระบบเศรษฐกิจของโลก

ในปัจจุบนั 

1. นั ก เรียน ส าม ารถ บ อ ก ค ว าม ห ม ายข อ ง “ระบ บ

เศรษฐกิจ” ได ้

2. นัก เรียน ส าม ารถ อ ธิบ ายรายล ะเอี ยด ขอ งระบ บ

เศรษฐกิจในโลกปัจจุบนัได ้

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของระบบ

เศรษฐกิจแบบต่างๆในโลกได ้

2 

3 ตลาดและประเภท 

ของตลาด 

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของตลาดแต่ละ

ประเภทได ้

2. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทของตลาดได ้

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแต่

ละประเภทได ้

2 

4 ราคาอุปสงค ์ 1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “ราคาอุปสงค”์ 

ได ้

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาอุปสงค์

ได ้

2 

5 ราคาอุปทาน 1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “ราคาอุปทาน” 

ได ้

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาอุปทาน

ได ้

2 

6 ก าร กํ าห น ด ร าค าใ น

เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี มี ใ น

สงัคมไทย 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายการกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์

ท่ีมีในสงัคมไทยได ้

2 

รวม 12 
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1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ท่ีจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

 1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ท่ีจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข

ให้กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีว ัด  ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไดป้รับแกไ้ขในเร่ืองของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพื่อใหส่้งเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ชดัเจนมากข้ึน 

 1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ท่ีจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

และดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ในดา้นเวลา 

เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ แลว้วิเคราะห์

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดงัน้ี 

  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงปรากฏว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

เท่ากบั 1.00  

 1.6 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ท่ีจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้จาํนวน 2 แผน ไปทดลองจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 จาํนวน 

45 คน ของโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ซ่ึงไม่ใช่หอ้งเรียนในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์ และนาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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แผนภูมิท่ี 2 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลาง หลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้ วิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ขั้นท่ี 3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ขั้นท่ี 4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นท่ี 5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ดา้นเน้ือหา ดา้นการสอน และ

ดา้นการวดัผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

ขั้นท่ี 6 สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ 2 แผน ไปทดลองสอนกบันกัเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์ และนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ความสามารถด้านการ

วิเคราะห์ความสําคญั ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และความสามารถดา้นการ

วิเคราะห์หลกัการ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ แบบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑ์

การใหค้ะแนนรายขอ้ในลกัษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดบั  

  ขั้นตอนในการดาํเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีดงัน้ี 

 2.1 ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูบริค (Rubric Scoring) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาแนว

ทางการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสามารถดา้นการ

วิเคราะห์ความสาํคญั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ 

 2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 3 

เศรษฐศาสตร์ 

 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์  เพื่อวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสาํคญั ดา้นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และดา้นการวิเคราะห์

หลกัการ จาํนวน 10 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามรูบริค เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ

จาํนวน 5 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน ซ่ึงแบ่งออกเป็นคะแนนความสามารถในการ

วิเคราะห์ความสําคญั 3 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 3 คะแนน และการวิเคราะห์หลกัการ    

3 คะแนน และแปลผลคะแนนตามเกณฑด์งัต่อไปน้ีดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. การวิเคราะห์

ความสาํคญั 

แยกแยะส่ิงท่ี

กาํหนดใหไ้ดว้า่อะไร

สาํคญั จาํเป็นหรือมี

บทบาทท่ีสุด ตวัไหน

เป็นเหตุ ตวัไหนเป็น

ผล ไดถู้กตอ้งทุก

ประเดน็ 

แยกแยะส่ิงท่ี

กาํหนดใหไ้ดว้า่อะไร

สาํคญัหรือจาํเป็นหรือ

มีบทบาทท่ีสุด ตวั

ไหนเป็นเหตุ ตวัไหน

เป็นผล ไดถู้กตอ้งบาง

ประเดน็ 

ไม่สามารถแยกแยะส่ิง

ท่ีกาํหนดใหไ้ดว้า่

อะไรสาํคญัหรือ

จาํเป็นหรือมีบทบาท

ท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุ 

ตวัไหนเป็นผล  

2. การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ 

ระบุความสอดคลอ้ง

หรือความขดัแยง้ของ

ของสถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง

ครบทุกประเดน็ 

ระบุความสอดคลอ้ง

หรือความขดัแยง้ของ

ของสถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง

บางประเดน็ 

ไม่สามารถระบุความ

สอดคลอ้งหรือความ

ขดัแยง้ของ

สถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ด ้

3. การวิเคราะห์

หลกัการ 

ระบุหลกัการสาํคญั

ของสถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง

ครบทุกประเดน็ 

ระบุหลกัการสาํคญั

ของสถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง

บางประเดน็ 

ไม่สามารถระบุ

หลกัการสาํคญัของ

สถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ด ้

 

เกณฑ์การแปลผลคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.00  คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49    คะแนน  หมายถึง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.49      คะแนน  หมายถึง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตํ่า 

 2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแกไ้ข จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.5 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่อ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน 

ด้านเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล เพื่อ



 

 

   

 

68 

 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมา

คาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายขอ้โดย

กาํหนดเกณฑก์ารให ้คะแนน ดงัน้ี 

  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น

มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์

นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

  -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น

ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์

ยอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธ์, 2549: 177) ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญได้

เท่ากบั 1.00  

 2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม ท่ีเคยเรียนในรายวิชาน้ีมาก่อน จาํนวน 45 คน 

 2.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบหาความ

ยากง่าย (p) ไดค่้าระหว่าง 0.42 – 0.80 ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ได้ค่าระหว่าง 0.21 – 0.39 ตามเกณฑ์ตั้ งแต่ 0.20 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 137) จากนั้ น

คดัเลือกขอ้สอบจาํนวน 5 ขอ้ โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพผา่นเกณฑ ์

 2.8 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ไปหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรของ Cronbanch’ Alpha ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.71 

 2.9 นาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้

จริงกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 
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แผนภูมิ 3 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เพื่อใชเ้ป็น 

 

 

ขั้นท่ี 1  ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดั 

ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

ขั้นท่ี 2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  

  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  

  

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ท่ี มีรายละเอียด

ครอบคลุมเน้ือหาในสาระเศรษฐศาสตร์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

 

ขั้นท่ี 4  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

  วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแกไ้ขและปรับปรุง 

 

ขั้นท่ี 5  นาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อ ผูเ้ช่ียวชาญ 

   จาํนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ  

  จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ขั้นท่ี 6  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์  

ไปทดลองใช ้(Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

 ขั้นท่ี 7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพ่ือหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบ

หาความยากง่าย (p) และ ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

ขั้นท่ี 8  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ไปหาค่า 

ความเช่ือมัน่ และคดัเลือกขอ้สอบจาํนวน 5 ขอ้ ท่ีมีคุณภาพผา่นเกณฑ ์

 
ขั้นท่ี 9  นาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

  ไปทดลองใชจ้ริง  
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3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

 3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา เก่ียวกบัมาตรฐาน

การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ศึกษาเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

แบบทดสอบแบบปรนยั 

 3.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 3.1 ตวัช้ีวดัท่ี 1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อ

พิจารณาพฤติกรรมและทักษะท่ีสัมพนัธ์กับเน้ือหาและกิจกรรม จากนั้ นสร้างตารางวิเคราะห์

ขอ้สอบ (Test Blueprint) ท่ีวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดับ ตามแนวคิดของ แอนเดอร์สันและ    

แครทโวล (Anderson and Krathwohl, 2001) คือ การจาํ การเขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้วิเคราะห์ ประเมินค่า 

และสร้างสรรค ์ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 9  แสดงการวิเคราะห์ขอ้สอบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

เน้ือหา 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประเภทของข้อสอบ 

จํา
 

เข้
าใ

จ 

ป
ระ

ยุก
ต์ใ

ช้ 

วเิ
คร

าะ
ห์

 

ป
ระ

เมิ
น

ค่า
 

สร้
าง

สร
รค์

 

รว
ม 

1. ความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบั

เศรษฐศาสตร์ 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมาย

ของคาํวา่เศรษฐศาสตร์ได ้

 1 

 

    1 

 

2. นกัเรียนสามารถจาํแนกสาขาของ

เศรษฐศาสตร์ได ้

   3   3 

3.  นกัเรียนสามารถบอกประโยชน์

ของเศรษฐศาสตร์ได ้

1     1 2 

2. ระบบ

เศรษฐกิจของ

โลกในปัจจุบนั 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมาย

ของ “ระบบเศรษฐกิจ” ได ้

 1     1 

2. นกัเรียนสามารถอธิบาย

รายละเอียดของระบบเศรษฐกิจใน

โลกปัจจุบนัได ้

 1  1   2 

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดี

และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ

ต่างๆในโลกได ้

   1 1  2 

3. ตลาดและ

ประเภท 

ของตลาด 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ

ของตลาดแต่ละประเภทได ้

   1   1 

2. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภท

ของตลาดได ้

   2 1  3 

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้ดี

และขอ้เสียของตลาดแต่ละประเภท

ได ้

   2   2 

4. ราคาอุปสงค ์ 1. นกัเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของ “ราคาอุปสงค”์ ได ้

 1 1    2 

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

มีผลต่อราคาอุปสงคไ์ด ้

   2   2 
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เน้ือหา 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประเภทของข้อสอบ 

จํา
 

เข้
าใ

จ 

ป
ระ

ยุก
ต์ใ

ช้ 

วเิ
คร

าะ
ห์

 

ป
ระ

เมิ
น

ค่า
 

สร้
าง

สร
รค์

 

รว
ม 

5. ราคาอุปทาน 1. นกัเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของ “ราคาอุปทาน” 

ได ้

 1 1    2 

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อราคาอุปทานได ้

   2  1 3 

6. การกาํหนด

ราคาในเชิงกล

ยทุธ์ท่ีมีใน

สงัคมไทย 

1. นั ก เรี ย น ส าม าร ถ อ ธิ บ าย ก าร

กําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ ท่ี มีใน

สงัคมไทยได ้

  1  2 1 4 

รวม 2 4 3 14 5 2 30 

 

 3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เป็นขอ้สอบแบบ

ปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ ให้ครอบคลุมตามตวัช้ีวดั โดยแต่ละขอ้ให้มีตวัเลือกท่ีถูกตอ้ง

ท่ีสุดเพียง 1 ตวัเลือก กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน 

เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจาํนวน 30 ขอ้ โดยคดัเลือกใหค้รอบคลุมตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไว ้

 3.4 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบใน

เร่ืองของการเขียนขอ้คาํถามให้ชดัเจน กระชบั และปรับปรุงขอ้คาํถามบางขอ้ให้ตรงกบัประเภท

ของขอ้สอบ ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 3.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เสนอต่อ ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล รวม

ทั้งหมด 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ จากนั้นนาํผลการประเมิน

ของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เป็นรายขอ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารให ้คะแนน ดงัน้ี 
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  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมี

ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

  -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้นไม่มี

ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์

ยอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธ์, 2549: 177)  ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญได้

ค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.67  

 3.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ไปทดลองใช ้

(Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีเคยเรียนในรายวิชาน้ีมาก่อน จาํนวน 45 คน 

 3.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบหาความ

ยากง่าย (p) ของงแบบทดสอบไดค่้าระหว่าง 0.24 – 0.80 ตามเกณฑร์ะหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่า

อาํนาจจาํแนก (r) ไดค่้าระหว่าง 0.20 – 0.65 ตามเกณฑต์ั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 

137) จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ โดยใชเ้กณฑ ์1) เลือกขอ้สอบใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดัและ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) เลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพผา่นเกณฑ ์

 3.8 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ จาํนวน 30 ขอ้ ไปหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชก้ารตรวจสอบผลการวดัท่ีสมํ่าเสมอและคงท่ี ดว้ยวิธีการของคู

เดอร์-ริชาร์ดสนั จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549:182) ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.80 

 3.9 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้

ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 
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แผนภูมิ 4 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร

  สถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  

ขั้นท่ี 2  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อพิจารณาทกัษะท่ี 

  สมัพนัธ์ จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ (Test Blueprint)  

 

ขั้นท่ี 3   สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เป็น 

ขอ้สอบ แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ ใหค้รอบคลุมตามตวัช้ีวดั  

 

ขั้นท่ี 4  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เสนอต่ออาจารย ์ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ข 

 

ขั้นท่ี 5   นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ เสนอต่อ  

  ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ  

จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

 

ขั้นท่ี 6  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ  

  ไปทดลองใช ้(Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นท่ี 7  นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบ 

หาความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

 

ขั้นท่ี 8  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ จาํนวน 30 ขอ้ 

  ไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

 

ขั้นท่ี 9  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ  

  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง  
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้มีลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert,quoted in Best, 1986: 182) ซ่ึงมีชั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 4.1 พิจารณาหัวขอ้ปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตลอดจนขอ้มูลความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยั

ตอ้งการทราบ 

 4.2 ร่างแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี  1 แบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ และผลท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด เสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามปลายปิดให้มีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นในแบบสาอบถาม ดงัน้ี 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค่้าระดบัเท่ากบั  5 

 เห็นดว้ยมาก  ใหค่้าระดบัเท่ากบั 4 

 เห็นดว้ยปานกลาง ใหค่้าระดบัเท่ากบั 3 

 เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค่้าระดบัเท่ากบั  2 

 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหค่้าระดบัเท่ากบั 1 

 4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความเหมาะสมของข้อคําถามเป็นรายข้อ  ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ปรับแก้ไข

แบบสอบถามดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 4.4 ปรับแกแ้บบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้

นําไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ด้านภาษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา และ

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา (Content 

Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารให ้คะแนน ดงัน้ี 
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  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้คาํถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

  0 หมายถึง  ไ ม่ แ น่ ใจ ว่ าข้อ คําถ าม นั้ น มี ค ว าม ส อ ด ค ล้อ งกับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

  -1 หมายถึง  แ น่ ใจ ว่ าข้อ คําถ าม นั้ น ไ ม่ มี ค ว าม ส อ ด ค ล้อ งกับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

แบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง

เท่ากบั 1.00 

 4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน 

จากนั้นนาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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แผนภูมิท่ี  5 สรุปการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 พิจารณาหวัขอ้ปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตลอดจนขอ้มูลความคิดเห็น 

 ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบ 

 

ขั้นท่ี 2 ร่างแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดและตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด  

ขั้นท่ี 3 ร่างแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดและตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด  

ขั้นท่ี 4 ปรับแกแ้บบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 แลว้นาํไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบั 

 วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  

 จากนั้นนาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองและเกบ็ขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งส้ิน 6 

สปัดาห์ โดยแบ่งวิธีดาํเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั  

 1.1 เป็นการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล ตาํรา สถิติ ปัญหา วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากนั้นดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบสอบถามความความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 1.2 ผูว้ิจยันาํหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพื่อทาํการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยัไป

เสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 1.3 ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคยกบันกัเรียน และแนะนาํวิธีการเรียนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้  

 1.4 ให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 45 คน ทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจาํนวน 30 ขอ้  

 ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานตามโครงการวิจยั  

 2.1 ผูว้ิจยัทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนในขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ นาํไปทดลองใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยทําการสอนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที รวม 12 คาบเรียน 

 2.2 หลังจากผูว้ิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ซ่ึงจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ แล้ว ผูว้ิจัยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

จาํนวน 5 ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 30 ขอ้ และทาํแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จากนั้นนาํมาขอ้มูลท่ี

ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั  

 ผูว้ิจยัรายงานผลการวิจยัเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูก

ตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพร์ายงาน

ผลการวิจยัฉบบัร่าง ปรับปรุง แกไ้ข จดัพิมพ ์และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา 

 



 

 

   

 

79 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน

เรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ จากแบบทดสอบวดั

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (x̄  ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึง

มีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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สรุปวธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เป็นการวิจยั

เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One - Group Pretest - Posttest Design) กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีวิชัย

วิทยา อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ท่ีเรียนรายวิชา   

ส 32103  สังคมศึกษา 4 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ  จาํนวน  45  คน โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัและเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( x̄  )  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)    

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้  คือ   ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียน และ ดา้นประโยชน์ท่ี

ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x̄  )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลท่ีเป็น

ขอ้เสนอแนะ   ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัไดด้งัตารางท่ี 10 

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 10  สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลงั  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

ทดสอบวดั

ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์หลงัการ

จดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ 

แบบทดสอบวดั

ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์เชิง

สถานการณ์ 

ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ทดสอบค่าทีแบบ 

ไม่เป็นอิสระต่อกนั 

(t-test dependent) 

2. เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 

ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียน

และหลงัเรียน ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การสร้างสรรคค์วามรู้ 

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนและ

หลงัการจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ทดสอบค่าทีแบบ 

ไม่เป็นอิสระต่อกนั 

(t-test dependent) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

สอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนหลงัการ

จดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

โดยนาํขอ้มูลท่ีได้

ไปเปรียบเทียบกบั

เกณฑร์ะดบัความ

คิดเห็นท่ีกาํหนด 
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บทที ่ 4  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 ท่ีเรียนรายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 จาํนวน 45 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัไดแ้ก่ 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขั้นตอนและขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ 

  ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยศึกษาปี

ที ่5  ก่อนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จาํนวน 45 คน 

ปรากฏดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11   การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

       ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

กลุ่มทดลอง จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลีย่ 

( x̄  )   

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

t p 

ทดสอบก่อนเรียน 45 45 21.91 3.17 23.75 .00 

ทดสอบหลงัเรียน 45 45 35.98 3.79 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่ คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (x̄  = -35.98 , S.D. = 3.79) สูงกว่า

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (x̄  = 21.91 , S.D. = 3.17) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 

 

ตารางท่ี 12  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

      การสร้างสรรคค์วามรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํแนกรายดา้น 

 

ความสามารถในการ

คดิวเิคราะห์ 

คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

x̄   S.D. ระดบั ลาํดบั

ที ่

x̄   S.D. ระดบั ลาํดบั

ที ่

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสาํคญั 

3 1.46 0.26 ตํ่า 2 2.37 0.33 ปานกลาง 3 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสัมพนัธ์ 

3 1.52 0.30 ปานกลาง 1 2.40 0.30 ปานกลาง 2 

การวเิคราะห์หลกัการ 3 1.41 0.24 ตํ่า 3 2.42 0.30 ปานกลาง 1 

เฉล่ียรวมแต่ละดา้น 3 1.46 0.21 ตํ่า - 2.40 0.25 ปานกลาง - 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  

หลงัจากเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง(x̄  = 2.40 , S.D. = 0.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยได้
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ดงัน้ี ดา้นการวิเคราะห์หลกัการ (x̄  = 2.42 , S.D. = 0.30) ดา้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (x̄  = 2.40, 

S.D. = 0.30) และดา้นการวิเคราะห์ความสาํคญั (x̄  = 2.37 , S.D. = 0.33) ตามลาํดบั 

 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ของ

นกัเรียนชั้น ม.5/4 จาํนวน 45 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13   การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียน 

      ชั้นมธัยมศึกษาป่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

      การสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

กลุ่มทดลอง จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลีย่ 

( x̄  )   

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

t p 

ทดสอบก่อนเรียน 45 30 9.69 3.59 16.81 .00 

ทดสอบหลงัเรียน 45 30 20.02 2.68 

 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 45 คน ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

( x̄  = 20.02 , S.D. = 2.68) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( x̄  = 9.69 , S.D. = 3.59) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

 

ตอนที ่3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จาํนวน 45 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม 

      ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  

 

รายการ x̄   S.D. ระดับ 

ความคดิเห็น 

ลาํดับ

ที ่

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

ช่วยใหน้กัเรียนพบความรู้ดว้ยตนเอง 

4.62 0.53 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

2 

2. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.67 0.52 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

1 

3. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

ช่วยให้นกัเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ และพิจารณาเร่ือง

ท่ีเรียนจนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

4.56 0.50 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

3 

4. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยให้นักเรียนรู้จกัการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

เหตุเป็นผล 

4.49 0.54 เห็นดว้ยมาก 4 

รวม 4.59 0.52 เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

(1) 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

ช่วยให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.49 0.62 เห็นดว้ยมาก 2 

6. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกบั

การเรียน 

4.22 0.51 เห็นดว้ยมาก 4 

7. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยสร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างนักเรียนกับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

4.47 0.58 เห็นดว้ยมาก 3 
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ตารางท่ี 14  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม 

      ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ (ต่อ) 

 

รายการ x̄   S.D. ระดับ 

ความคดิเห็น 

ลาํดับ

ที ่

8. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยสร้างบรรยากาศท่ี เป็นกัน เองระหว่างครูกับ

นกัเรียน 

4.69 0.51 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

1 

รวม 4.47 0.56 เห็นด้วยมาก (3) 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

9. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้

ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจาํวนัได ้

4.49 0.50 เห็นดว้ยมาก 3 

10. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัยอมรับความคิดของผูอ่ื้น 

4.58 0.61 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

2 

11. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทกัษะการตอบ

คาํถาม 

4.60 0.53 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

1 

12. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้

ช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ภายนอกหอ้งเรียน 

4.60 0.61 เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

1 

รวม 4.57 0.56 เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

(2) 

ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.54 0.55 เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

- 

 

 จากตารางท่ี 14  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̄  = 4.54 , S.D.= 0.55) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบั

ท่ีหน่ึง ( x̄  = 4.59 , S.D. = 0.52) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (x̄   = 4.57 , 
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S.D.= 0.556) และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็น

ลาํดบัสุดทา้ย (x̄  = 4.47 , S.D.= 0.56) ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (x̄  = 4.67 , S.D.= 0.52) การจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยใหน้กัเรียนพบความรู้ดว้ยตนเอง (x̄  = 4.62 , S.D. = 0.53) 

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ และพิจารณา

เร่ืองท่ีเรียนจนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง (x̄  = 4.56 , S.D.= 0.50) และการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้นักเรียนรู้จักการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล (x̄  = 4.49 ,     

S.D.= 0.54) ตามลาํดบั 

 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมากท่ีสุด  (x̄  = 4.57 , S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย

ไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยให้นักเรียนไดแ้สวงหาความรู้จาก

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน (x̄  = 4.60 , S.D.= 0.61) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทกัษะการตอบคาํถาม (x̄  = 4.60 , S.D. = 0.53) 

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยให้นักเรียนรู้จกัยอมรับความคิดของผูอ่ื้น    

(x̄  = 4.58 , S.D. = 0.61) และ การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้นักเรียน

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้(x̄  = 4.49 , S.D. = 0.50) ตามลาํดบั 

 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก    

(x̄  =4.47 , S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี  การ

จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองระหว่างครูกับ

นกัเรียน (x̄  = 4.69 , S.D. = 0.51) การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยให้นกัเรียน

มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (x̄  = 4.49 , S.D. = 0.62) การจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ช่วยสร้างบรรยากาศเป็นกนัเองระหว่างนักเรียนกบัเพื่อนร่วมชั้น

เรียน (x̄  = 4.47 , S.D. = 0.58) และ  การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกบัการเรียน (x̄  = 4.22 , S.D. = 0.51) ตามลาํดบั 

 สาํหรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนเพิ่มมากข้ึน ได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้ งในและนอก

หอ้งเรียน ไดท้าํงานร่วมกบัเพื่อนในหอ้ง ตลอดจนไดฝึ้กฝนกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล  



 

 

   

 

88 

 

ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 

 นอกจากการวิจยัดงักล่าวแลว้ ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ผูว้ิจยัไดส้งัเกตและบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้นาํมาสรุปไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้

นักเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ในการจดักิจกรรมแต่ละคาบเรียนนักเรียนตอ้งไดค้น้ควา้

แสวงหาความรู้และทาํกิจกรรมค่อนขา้งมาก ทาํให้เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไป

ตามท่ีกาํหนดโดยเฉพาะในแผนการเรียนรู้แรกๆ ท่ีนักเรียนยงัไม่คุน้ชินกบัการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

2. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นตอ้ง

อาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่

เท่ากนั จึงทาํใหน้กัเรียนแต่ละคนใชเ้วลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั 

3. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ นักเรียนจาํเป็นตอ้งมีการคน้ควา้

แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงได้

ง่ายคือแหล่งขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต แต่ในอินเทอร์เน็ตมีทั้งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละเช่ือถือไม่ได ้ผูส้อน

จึงตอ้งใหแ้นวทางในการคน้ควา้หาขอ้มูลหลกัๆก่อน โดยใหน้กัเรียนรู้จกัเลือกขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้า

ใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังต่อไป 
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บทที ่ 5  
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ในคร้ังน้ี เป็น

การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงมีแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงัเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Design) โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลงั 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 3) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม สาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ท่ีเรียนรายวิชา ส32103  สังคมศึกษา 4 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

จาํนวน 45 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก

โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ท่ีผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.00       

2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบ

เศรษฐกิจ  จาํนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ขอ้ และ 4) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 

สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ( x̄  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิ เคราะห์ เน้ือหา (Content 

Analysis) สามารถสรุปผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยั เร่ือง การความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สามารถสรุปผลการวิจยัได้

ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงั

เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผล 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ี เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาสัมพนัธ์

กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากการแสวงหาขอ้มูล ลงมือปฏิบติั และจดักระทาํขอ้มูลเป็นความรู้ใหม่ 

นกัเรียนตอ้งผ่านกระบวนการคิดในหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กมล สุดประเสริฐ (อา้งถึงใน 

เรณู จินสกุล, 2554: 58) ท่ีกล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้มีแนวความคิดว่ามนุษยส์ามารถ

สร้างปัญญา หรือภูมิปัญญาของตนเองได ้ดว้ยกระบวนการสร้างความรู้ท่ีเร่ิมตน้จากการแสวงหา

ขอ้มูล นัน่คือ มนุษยส์ามารถนาํเอาขอ้มูลมาปฏิสัมพนัธ์กนั จนทาํให้เกิดเป็นขอ้มูลความรู้และเอา
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ขอ้มูลความรู้มาปฏิสัมพนัธ์กนั จดัวิเคราะห์ แยกแยะ หรือจาํแนกเป็นหมวดหมู่ สร้างสรรคท์าํให้

เกิดความรู้ และในท่ีสุดถา้เอาความรู้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบทดสอบกบัความรู้เดิมแลว้รับหรือปรับ

เขา้กบัความรู้เดิม ทาํให้บงัเกิดสติปัญญาหรือภูมิปัญญา สอดคลอ้งกบั ฟอสน๊อต (Fosnot, 1996: 6) 

ท่ีกล่าวถึง ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ว่า เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้ โดยอธิบายว่า

ความรู้เป็นส่ิงชั่วคราว มีการพัฒนา ไม่เป็นปรนัยและถูกสร้างข้ึนภายในตัวบุคคล โดยอาศัย

ส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีน้ีเป็นกระบวนการท่ีสามารถ

ควบคุมไดด้้วยตนเอง ในการต่อสู้กับความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างตวัแทนใหม่ และสร้างโมเดลของความจริงโดยคนเป็นผูส้ร้าง

ความหมายดว้ยเคร่ืองมือทางวฒันธรรม และเป็นการประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึนโดยผา่น

กิจกรรมทางสังคม ผ่านการร่วมมือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ซ่ึง

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยยึดแนวทางของบลูม (Bloom อา้งถึงใน 

ลกัขณา สริวฒัน์, 2549: 73) ท่ีกล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกบั ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (อา้งถึงใน

ลกัขณา สริวฒัน์, /2549: 84-85) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง รูปแบบ

ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ โดย 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นท่ีสําคญัออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1)วิเคราะห์

ความสาํคญั หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีกาํหนดมาให้ว่าอะไรสําคญัหรือจาํเป็นหรือมีบทบาทท่ีสุด 

ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึง การคน้หาว่าความสาํคญัยอ่ยๆ

ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอย่างไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร 3) วิเคราะห์

หลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างของระบบของวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวและการกระทาํต่างๆ ว่า

ส่ิงเหล่านั้นรวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ดเ้น่ืองจากอะไร โดยยดึอะไรเป็นหลกัเป็นแกนกลาง 

มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไรหรือยดึคติใด 

ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดปัญหาและเร้าให้เกิด

ความสนใจในบทเรียนโดยใชส่ื้อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ข่าว วิดีโอ คาํถาม ฯลฯ ซ่ึงการจะเกิดปัญหา

ไดน้ั้นนักเรียนตอ้งฝึกการสังเกตและการตั้งคาํถาม ซ่ึงเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ของการคิด ขั้นท่ี 2 ขั้น

ทบทวนความรู้เดิม ในขั้นน้ีนักเรียนตอ้งแสดงออกถึงความเขา้ใจเดิมท่ีตนมีอยู่ โดยอาจใช้การ
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อภิปราย การตอบคาํถาม การทาํแผนผงัความคิด ฯลฯ ซ่ึงการแสดงออกดงักล่าว นกัเรียนจาํเป็นตอ้ง

คิดจาํแนก แยกแยะ หาความสาํคญั หรือความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ อนัเป็นพ้ืนฐานของการคิด

วิเคราะห์ ขั้นท่ี 3 ขั้นสํารวจและแสวงหาขอ้มูล นักเรียนตอ้งสํารวจ สังเกต เล่นเกม ทาํกิจกรรม 

จาํแนก แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ ตลอดจนเปรียบเทียบขอ้มูลหรือแสวงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง

จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ นักเรียนตอ้งหาความสัมพนัธ์

หรือเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ โดยจะตอ้งนาํความรู้ทั้งสองส่วนมารวมกนัเพื่อ

สร้างเป็นความรู้ใหม่ตามความเขา้ใจของตนเอง และขั้นท่ี 5 ขั้นประยุกต์ใชค้วามรู้ นักเรียนตอ้ง

ตอบคาํถามหรือใช้องค์ความรู้ท่ีตนสร้างข้ึนมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  ดังนั้ น จะเห็นได้ว่า

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้นั้นสนับสนุนให้นักเรียนไดเ้กิด

กระบวนการคิดในทุกขั้นตอน แต่ขั้นท่ีมีความสาํคญัอนันาํไปสู่การพฒันาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คือ ขั้นท่ี 3 สํารวจและแสวงหาขอ้มูล ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และขั้นท่ี 5 ขั้น

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ เน่ืองจากเป็นขั้นท่ีท่ี 3 ขั้นสาํรวจและแสวงหาขอ้มูล นกัเรียนตอ้งสาํรวจ สังเกต 

ทาํกิจกรรม จาํแนก แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ ตลอดจนเปรียบเทียบขอ้มูลหรือแสวงหาความรู้ใหม่

ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวจะส่งเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความสาํคญัและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพ่ือเลือกใชข้อ้มูล

และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆอยา่งเหมาะสม ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างองคค์วามรู้   นกัเรียนตอ้งหาความสมัพนัธ์

หรือเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ โดยจะตอ้งนาํความรู้ทั้งสองส่วนมารวมกนัเพื่อ

สร้างเป็นความรู้ใหม่ตามความเขา้ใจของตนเอง นกัเรียนจะตอ้งคิดวิเคราะห์ จาํแนก แยกแยะขอ้มูล 

ตลอดจนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดแ้ละรวบรวมจดักระทาํเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ ซ่ึง

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และขั้นท่ี 5 ขั้น

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ นักเรียนตอ้งตอบคาํถามหรือใชอ้งคค์วามรู้ท่ีตนสร้างข้ึนมาแกไ้ขสถานการณ์

ต่างๆ ตลอดจนตอบคาํถามการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ดา้นให้สมบูรณ์ ดงันั้นในขั้นท่ี 5 น้ี นกัเรียนจะได้

ฝึกความสามารถในดา้นการคิดวิเคราะห์ครบทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความสําคญั วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ สอดคล้องกับ บลูม (Bloom, 1981: 163),  มาร์ซาโน 

(Marzano, 2001: 60),  ดิวอ้ี (Dewey, 1933: 30), รัสเซลล์ (Russel, 1956: 281-282), กู๊ด (Good, 

1973: 283 อา้งถึงใน สมยา ทาเกตุ, 2552: 42), วชัรา เล่าเรียนดี (2550: 10), วีระ สุดสังข ์(2550:23), 
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เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549:25), ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549: 69), ทิศนา  แขมมณี (2545: 401), 

ชนาธิป  พรกุล (2544: 221) และ กรมวิชาการ (2542: 140)  ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า  การ

คิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะส่วนประกอบ ตลอดจนหาความสมัพนัธ์

และเช่ือมโยงองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจ การประเมินผล หรือสรุปความสาํคญั

ของส่ิงนั้นๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะอ่ืนๆของบุคคลดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ระพินทร์ คร้ามมี  (2544: 78-79) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชา

สังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กับการสอนแบบแก้ปัญหา 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้กบัการสอน

แบบแกปั้ญหามีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลวษา ปิยะนฤพทัร (2551: 85-87) ท่ีไดศึ้กษาผลการ

เรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียน

เตรียมทหารชั้นปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัซิปปา ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 2 หลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัซิปปา มีค่าร้อยละ 73.16 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือร้อยละ 50 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นจัภคั บูชาพิมพ ์(2551:101-102) ไดศึ้กษา

ผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 โรงเรียนวดัห้วยจระเขว้ิทยาคม ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยั

พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบนสืบ

เสาะหาความรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีนักเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุประดิษฐ ์ทรัพยพ์ลบั (2553: 83-84) ท่ีได้

ศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง อาณาจกัรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การจดักิจกรรมนอกสถานท่ี ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียนโดยใชกิ้จกรรมศึกษานอกสถานท่ี มีค่าร้อย

ละ 72.80 อยูใ่นระดบัพอใช ้และหลงัเรียนโดยใชก้ารจดักิจกรรมนอกสถานท่ี มีค่าร้อยละ 79.50 อยู่

ในระดับดี ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัย
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ต่างประเทศของ แซมส์ (Sam,2004: 3) ไดศึ้กษาวิธีสอนไวยกรณ์เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และ

เขียนอธิบายได้ โดยนักเรียนวิเคราะห์ประโยคผ่านกระบวนการตั้ งคาํถามเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยคให้ชดัเจน ผลการวิจยัพบว่า การสอนดว้ยวิธีดงักล่าว

ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน  

นอกจากน้ีในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายด้าน 

พบว่า ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการวิเคราะห์หลกัการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ท่ีนักเรียนตอ้งมีการสํารวจความรู้เดิมของตนเอง 

และคน้ควา้หาความรู้ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ขั้นตอนดงักล่าวตอ้งผา่นกระบวนการคิดและ

การทาํงานท่ีหลากหลายจนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจในแบบของตนเอง จึงทาํให้นกัเรียนมีความ

เขา้ใจในหลกัการท่ีตนสร้างข้ึนเป็นอย่างดี และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการตอบคาํถาม การ

แกปั้ญหา ตลอดจนประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั สุรางค ์    โคว้ตระ

กลู (2545: 210 – 211 ) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ วา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งเป็น

ผูก้ระทาํ (active) และสร้างความรู้ โดยมีคุณลกัษณะท่ีสําคญัของทฤษฎี คือ นักเรียนสร้างความ

เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนอยู่กบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมท่ี

คล้ายคลึงกับชีวิตจริงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ และจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย  และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นวิเคราะห์ความสาํคญั เน่ืองจากเวลาในการ

ทาํแบบทดสอบมีจาํกดั และนักเรียนบางส่วนยงัขาดประสบการณ์ในการหาคุณลกัษณะเด่นของ

เร่ืองราว  อีกทั้งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้ก็อาจเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนไม่เคยทราบขอ้มูลมา

ก่อน จึงอาจขาดความเขา้ใจท่ีถ่องแทใ้นสถานการณ์ต่างๆ สอดคลอ้งกบั ลว้น สายยศและองัคณา 

สายยศ (อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2549: 84 – 85) ท่ีกล่าวว่า สมรรถภาพดา้นการคิดวิเคราะห์จะ

เต็มไปด้วยการหาเหตุและผลมาเก่ียวขอ้งกันเสมอ การคิดวิเคราะห์จึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมด้าน

ความจาํ ความเข้าใจ และการนําไปใช้ มาประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์

ความสําคญันั้นยงัจดัว่าเป็นความสามารถท่ีสําคญัท่ีตอ้งพฒันาให้เกิดเพราะเป็นทกัษะการคิดท่ี

สาํคญัอยา่งมากในการเรียนและการใชชี้วิตของนกัเรียน 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงั

เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะ การจดัการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และให้

ความสําคญักบัความรู้หรือประสบการณ์เดิม โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ังเกตส่ิงท่ีตน

อยากเรียนรู้ ไดค้น้ควา้แสวงหาขอ้มูล ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนคน้พบความรู้ และมีกิจกรรมเพื่อให้

นกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียน

สร้างข้ึนได้ด้วยตนเอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ น้ีจะช่วยให้

นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นการคิด และฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะทางสังคมท่ีดีข้ึนดว้ย ดงั

จะเห็นไดจ้ากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ขั้นท่ี 1 สร้างแรงจูงใจ 

ผูส้อนเปิดใชส่ื้อการเรียนรู้ต่างๆกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดปัญหา และเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจใน

บทเรียน มีความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เช่น การให้ผูเ้รียนดูรูปภาพแลว้

ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัภาพเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียน      ขั้นท่ี 2 ทบทวนความรู้เดิม นักเรียน

แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีตนมีอยู่แลว้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน โดยอาจใชก้ารอภิปราย 

การตอบคาํถาม การทาํแผนผงัความคิด หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆร่วมกนั ขั้นท่ี 3 สาํรวจ

และแสวงหาขอ้มูล ผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ํารวจ สังเกต เล่นเกม ทาํกิจกรรม จาํแนก 

แยกแยะ จดักลุ่ม วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล หรือแสวงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆร่วมกนั ขั้นท่ี 4 สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกนัไดห้า

ความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ จนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเอง

ข้ึนมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงออกถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจใชก้ารตอบคาํถาม 

การพูดอธิบาย การทาํแผนผงัความคิด หรือการสร้างสรรค์ช้ินงานอ่ืนๆ  ขั้นท่ี 5 ขั้นประยุกต์ใช้

ความรู้ นักเรียนร่วมกันตอบคาํถามหรือใช้ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมาประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาตาม

สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผูส้อนกาํหนดข้ึน เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีสร้าง

ข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดวิด เอช เคอร์ติช (David H. 

Curtis, 2003: 235) , มาร์ติน และคณะ (Martin อา้งถึงใน พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ 2545: 68), ไดเวอร์

และเบลล ์(Diver and Bell 1986, อา้งถึงใน พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2545: 46-47),  และ ยาเจอร์ (Yager 



 

 

   

 

96 

 

อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2555: 84) ท่ีกล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเขา้สู่เร่ือง/เร้าความสนใจ/สร้าง

แรงจูงใจ เพื่อเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีผูส้อนดึงดูดความสนใจของ นักเรียนโดยใชค้าํถาม รูปภาพ 

กิจกรรม หรือส่ือการจดัการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่ประเด็นของเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 

2 ขั้นสํารวจ/ทบทวนความรู้เดิม/ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน  เป็นขั้นท่ีผูส้อนตรวจสอบ

ความรู้เดิมของนักเรียน โดยคาํถามเพ่ือให้นักเรียนไดท้บทวนหรือไดต้รวจสอบความรู้เก่ียวกบั

ประเดน็ท่ีจดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขั้นการจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ใหม่/แสวงหาความรู้ใหม่ เป็นขั้นท่ี

ผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัประเดน็ในการจดัการเรียนรู้ โดยผูส้อนจดักิจกรรมให้

นักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั และคน้พบความรู้ใหม่  ขั้นท่ี 4 ขั้นปรับเปล่ียนแนวคิด/จดั

ระเบียบความรู้/สร้างองคค์วามรู้ใหม่  เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชกิ้จกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้

เดิมกบัความรู้ใหม่ และสรุปองค์ความรู้ท่ีได้นําเสนอให้เพื่อนๆฟัง ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําความรู้ไป

ประยุกตใ์ชห้รือปฏิบติั นักเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง โดยผูส้อน

อาจใชค้าํถามหรือกาํหนดสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีตนเองสร้างข้ึนมาใชแ้กปั้ญหา   

กระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย

และมีความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ีตนเองไดส้ร้างข้ึน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดงัท่ี 

กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ว่า เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จน

คน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์จนรู้จริง รู้ลึกซ้ึงว่าส่ิงนั้นคืออะไร มีความสาํคญั

มากน้อยเพียงไร ซ่ึงการเรียนรู้รูปแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นการคิด 

พร้อมทั้งฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสังคมท่ีดี อีกทั้งลกัษณะของกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว

ยงัทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีชดัแจง้ ไดล้งมือปฏิบติัเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ 

ตลอดจนได้ฝึกพฒันากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล ทาํให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังท่ี สุรางค์  โคว้ตระกูล (2545: 210 – 211 ) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (active) และสร้างความรู้ คือ นกัเรียน

สร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมี

อยูใ่นปัจจุบนัของนกัเรียน การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการจดัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกิจกรรมท่ี
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คล้ายคลึงกับชีวิตจริงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ และจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย ฉะนั้น การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ จึงเป็นการจดัการเรียนรู้

ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ แลว้สร้าง

เป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

ผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนนั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํไพ กาํลงัหาญ (2545 : 67-70) ท่ีได้

ศึกษา เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ระหว่างวิธีสอนแบบทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้กบัสอนแบบปกติ  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดรั้บการสอนแบบทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกว่าก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์  สีดาํนิล 

(2550 : 79-84) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผลการวิจยัพบว่า 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  มีคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลงัจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมกมล กาญจนพิบูลย ์(2554 : 102-117)  ไดศึ้กษา เร่ือง การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กับการสอนแบบสืบสวน

สอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดันวลนรดิศ 

ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศของ สจ๊วต (Stwart 1997 : Abstract) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของ

การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ท่ีมีต่อการเตรียมการสอน และการทดลองสอนของ

ครูฝึกสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความเขา้ใจในการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ครูและความสนใจของนกัเรียนในชั้นเรียน ผลการวิจยัสรุปไดว้่า นกัเรียนมีความฉลาดเฉียบแหลม

มากข้ึน และกลา้แสดงมโนคติและความคิดใหม่ท่ีสร้างสรรค์มากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

เดลล่าและคริสโตเฟอร์ (Della and Chritopher 1997 : Abstract) ได้ทาํการศึกษาผลการสอนวิชา
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ดนตรีตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ท่ีมีต่อความเขา้ใจและความสามารถนาํไปประยกุต์

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาในวิชาดนตรี ผลการวิจยัสรุปไดว้่าความเขา้ใจในทาํนองและจงัหวะ

เก่ียวกบัวิชาดนตรี ผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้หลงัการทดลองแตกต่างกนั คือ 

นักเรียนมีพฒันาการข้ึน โดยแสดงร่วมกบัผูอ่ื้นโดยไม่ไดมี้การเตรียมตวัมาก่อน  สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ   ยูเธอร์แบช (Uterbach 1997 : Abstract) ท่ีไดท้าํการศึกษาการเปรียบเทียบการสอน

ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัสรุป

ไดว้่า ผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

กลุ่มทดลองท่ี 1 สูงกวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น

กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัท่ีหน่ึง  โดยมีความ

คิดเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น ทั้งน้ีเป็นเพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม มีการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม ตลอดจนการทาํกิจกรรมร่วมกนั ดงัเห็นไดจ้ากแผนการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงไดก้าํหนดให้นักเรียนทาํกิจกรรมการ

เรียนรู้เป็นกลุ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย และการนําเสนอขอ้มูลองค์ความรู้และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ โดยนกัเรียน

มีความคิดเห็นว่า การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะ

การคิดและการตอบคาํถาม และช่วยให้นักเรียนไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก

หอ้งเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน ท่ีนกัเรียนตอ้งฝึกสังเกต ตั้งคาํถาม 

ตลอดจนแสวงหาคาํตอบของคาํถาม และสร้างองคค์วามรู้ของตนเอง โดยการคน้ควา้หาขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศการ

เรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ช่วยสร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหวา่งครูกบันกัเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากครูผูส้อนสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในชั้น

เรียนดว้ยการให้ความเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส จดัการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง จดั

สภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูค้อยให้คาํแนะนํา 
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ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และเสริมแรงทางบวกให้กบันักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

สอดคลอ้งกบั สุมาลี ชยัเจริญ (2547: 36) และ บรูคส์ และบรูคส์ (Brooks and Brooks, 1993: 17) ท่ี

กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า บรรยากาศการเรียนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้นั้น จะตอ้งมีการ

จดัการเรียนรู้โดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชแ้หล่งขอ้มูลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวันักเรียนให้

นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ จดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทา้ยโดยครูผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมและจดั

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเองข้ึนมา 

และใชก้ารวดัและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง และสอดคลอ้งกบั ออสบอร์นและเฟรเบิร์ก 

(Osborne and Farayberg, 1985: 1), มาร์ตินและคณะ (Martin, 1994: 4) ,  เบ ลล์  (1993: 349 -

361) และ วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540: 23) และ กลุ่มส่งเสริมนวตักรรมการเรียนรู้ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (2550: 8) ท่ีกล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า  บทบาทของครูหรือผูส้อนตาม

ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้คือ เป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้โดยการจดัสภาพแวดลอ้มให้นกัเรียนได้

สังเกต ได้คิด ได้ปฏิบติั ได้คน้ควา้ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนการทาํงานเป็นกลุ่มร่วมกับผูอ่ื้น 

จากนั้นเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของ

ตนเอง และใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ผูว้ิจยัมีขอ้

คน้พบละแนวคิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

1. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้บางหัวขอ้เร่ืองตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ไม่

สามารถจัดการเรียนรู้ให้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดได้ เน่ืองจากความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่

เท่ากนั ดงันั้น ครูจึงควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ ให้เด็กแต่ละกลุ่มมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียงกนั 
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2. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ในบางคร้ังจะมี

อุปสรรคในแง่ของการคน้ควา้หาขอ้มูลผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ขดัขอ้ง หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนไม่พร้อมใชง้าน ดงันั้นในการเรียนแต่ละคร้ังผูส้อนควร

จดัหาแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อสะดวกในการจดัการเรียนรู้ 

3. จากการวิจยัพบว่า การคน้ควา้หาขอ้มูลของนกัเรียนบางส่วนยงัขาดการกลัน่กรองขอ้มูล 

นาํขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือมากใช ้ผูส้อนจึงควรให้แนวทางการคน้ควา้หาขอ้มูลกบั

นกัเรียนก่อนจดัการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

4. จากการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนควรตั้งคาํถามประเภทวิเคราะห์ความสาํคญัสอดแทรกไวใ้น

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดและพฒันาการคิดวิเคราะห์ความสาํคญั

อยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งกระบวนการพฒันา 

5. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้นั้นอาจเป็นเร่ือง

ยากสาํหรับนกัเรียนบางคนท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนบางคนอาจเกิดความทอ้แทแ้ละ

เบ่ือหน่ายต่อการเรียน ดังนั้ นครูจึงตอ้งคอยสังเกต ช่วยเหลือ และคอยเสริมแรงเชิงบวกให้กับ

นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหน้กัเรียนมีกาํลงัใจและมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ร่วมกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ วิธีสอน หรือเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์และการคิดขั้นสูงอ่ืนๆ ในรายวิชาสงัคมศึกษา 

 2. ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ร่วมกบัรูปแบบการสอน วิธีสอน หรือเทคนิคการสอนอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ่ื์นๆ 

3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างสรรคค์วามรู้ ในรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 15  ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

      แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

รายการ ระดับคะแนน

ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ

คนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

      1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นและมี

ความสมัพนัธ์กนั 

      1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน

เป็นระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

2. ขอ้สรุปทัว่ไป 

      1.1 ขอ้สรุปทัว่ไปมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมจุดประสงค์

และเน้ือหาสาระท่ีกาํหนด 

      1.2 ขอ้สรุปทัว่ไปมีความกะทดัรัด ความชดัเจน สมบูรณ์ 

และสามารถพฒันาความคิดรวบยอดของนกัเรียนได ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ 

      3.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ระบุความสามารถของนกัเรียนท่ี

ตอ้งการพฒันาชดัเจน 

      3.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เรียงลาํดบัจากพฤติกรรมขั้นตน้

ไปหาขั้นสูง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 

      4.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      4.2 สาระการเรียนรู้บอกขอบข่ายเน้ือหาท่ีจะจดัใหน้กัเรียน

ในคาบนั้น 

      4.3 สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

3.00 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 
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ตารางท่ี 15  ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

      แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ (ต่อ) 
 

 

รายการ คะแนนความคดิเห็น ∑R IOC 

+1 0 -1 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

      5.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

      5.2 การจดักิจกรรการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนท่ี

ชดัเจนและสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

      5.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด 

การลงมือปฏิบติัและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

      5.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวยัของ

นกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

6. ส่ือการเรียนเรียนรู้และเอกสารอา้งอิง 

6.1 ส่ือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

6.2 ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั

ของนกัเรียน 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

3.00 

 

 

3.00 

 

1.00 

 

 

1.00 

7. การวดัและประเมินผล 

7.1 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

7.2 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

7.3 การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑใ์นการ

ประเมินท่ีชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 

 

 



 

 

   

 

118 

 

ตารางท่ี 16  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดท่ีตอ้งการของแบบวดัความสามารถในการคิด 

      วิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

      ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

สถานการณ์

ที ่

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

1 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

5 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดท่ีตอ้งการของแบบวดัความสามารถในการคิด 

      วิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

      ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

 

สถานการณ์

ที ่

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

9 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 1.การวิเคราะห์ความสาํคญั +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.การวิเคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 1.00 
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ตารางท่ี 17   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางกรเรียน 

       เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนดว้ย 

       การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

1. บุคคลใดปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบัความหมายของคาํวา่ 

“เศรษฐศาสตร์”มากท่ีสุด  

ก. บอยใชท้รัพยากรโดยเนน้สนองความตอ้งการของตนเอง

เป็นหลกั 

ข. บอลใชท้รัพยากรโดยเนน้ความประหยดัมากท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได ้

ค. บอมใชท้รัพยากรโดยเนน้ประโยชนแ์ละความคุม้

ค่าสูงสุด 

ง. บาสใชท้รัพยากรโดยเนน้มูลค่าสูงสุดท่ีจะไดรั้บ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. บุคคลใดปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบัความหมายของคาํว่า 

“เศรษฐศาสตร์” นอ้ยท่ีสุด  

ก. กอ้งใชท้รัพยากรโดยเนน้ความพอใจส่วนตวัเป็นหลกั 

ข. แกว้ใชท้รัพยากรโดยเนน้กาํไรสูงสุดเป็นหลกั 

ค. กลา้ใชท้รัพยากรโดยเนน้ประโยชนสู์งสุดเป็นหลกั 

ง. กุง้ใชท้รัพยากรโดยเนน้ความประหยดัสูงสุดเป็นหลกั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ขอ้ใดจดัเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาค  

ก. การศึกษาอิทธิพลของโฆษณาต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

เคร่ืองสาํอาง 

ข. การศึกษาเก่ียวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจในรอบหน่ึง

ปี 

ค. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสาธารณะกับภาษี

ของประชาชน 

ง. การศึกษาเก่ียวกับรายได้จากการทําการค้าระหว่าง

ประเทศ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

4. สถานการณ์ในขอ้ใดต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัคาํวา่ 

“เศรษฐศาสตร์มหภาค”มากท่ีสุด  

ก. ราคามงัคุดตกตํ่าอยา่งมากในปีท่ีผา่นมา 

ข. ราคาทองคาํมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนน้ี 

ค. ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยลดลงจากถา้เทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา 

ง. ตวัเลขการส่งออกของไทยปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในปีพ.ศ.

2558 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอ้ใดต่อไปน้ี จดัเป็น

เศรษฐศาสตร์มหภาค  

ก. ผลไมห้ลายชนิดในประเทศไทยราคาตกตํ่า 

ข. อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยขยายตวัมากข้ึน 

ค. ราคาทองคาํในประเทศไทยปรับตวัลดลง 

ง. มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมีแนวโน้ม

ปรับตวัเพิ่มข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์

จุลภาคมากท่ีสุด  

ก. ตน้ทุนการผลิตอาหารทะเลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 

ข.อตัราการวา่งงานของประชาชนภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

ค. มูลค่าการส่งออกสนคา้ของประเทศมีแนวโน้มปรับตวั

สูงข้ึน 

ง. รายไดป้ระชาชาติของประเทศเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. “ก ารก ร ะจ าย ราย ไ ด้ข อ งค น ไท ย ”  ค ว รจัด อ ยู่ ใน

เศรษฐศาสตร์ประเภทใด เพราะเหตุใด  

ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของบุคคล 

ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคล 

ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองของคนส่วนใหญ่ 

ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองของทุกหน่วยใน

สงัคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

8. “ราคาขา้วตกตํ่า” ควรจดัอยู่ในเศรษฐศาสตร์ประเภทใด 

เพราะเหตุใด 

ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของบุคคล  

ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคล  

ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนส่วน

ใหญ่ 

ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองของทุกคนในสงัคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชนข์องเศรษฐศาสตร์  

ก. ช่วยใหส้ามารถผลิตและจาํหน่ายสินคา้ไดจ้าํนวนมาก 

ข. ช่วยใหป้รับตวัเขา้กบัสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ

ได ้

ค. ช่วยใหส้ามารถรักษาผลประโยชนใ์นการลงทุน 

ง. ช่วยให้สามารถเลือกใชปั้จจยัการผลิตท่ีตน้ทุนตํ่าแต่ให้

กาํไรสูงสุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัประโยชน์ของการศึกษา

วิชาเศรษฐศาสตร์  

ก. ช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

ข. ช่วยใหรู้้จกัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

ค. ช่วยใหไ้ดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง 

ง. ช่วยใหรู้้จกัการประหยดัและการออม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. กิจกรรมใน ข้อใดต่อไปน้ี เป็น การใช้ความ รู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ไดเ้กิดประโยชนสู์งท่ีสุด  

ก. การเลือกบริโภคสินคา้และบริการอยา่งคุม้ค่า 

ข.การเขา้ใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆและหาแนวทางแกไ้ขได ้

ค.การรักษาผลประโยชนข์องตนเองในดา้นเศรษฐกิจ 

ง.การออมเงินและการลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

0 +1 +1 2.00 0.67 
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ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

12. โครงการใดเป็นการนาํความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ไปใช้

แกปั้ญหาการขาดแคลนทรัพยากรไดดี้ท่ีสุด 

ก. การรณรงคเ์ร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. การปลูกฝังเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมผ่าน

ระบบการศึกษา 

ค. การสมัมนาเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากร 

ง. การอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. ขอ้ใดสรุปความหมายของคาํวา่ระบบเศรษฐกิจได้

ถูกตอ้งท่ีสุด  

ก. ความสมัพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ 

ข. แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสงัคม 

ค. รูปแบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งรัฐกบัเอกชน 

ง. นโยบายทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. “maximum satisfaction” เป็นเป้าหมายของบุคคลกลุ่ม

ใดในระบบเศรษฐกิจ  

ก. ผูผ้ลิต 

ข. ผูบ้ริโภค 

ค. ลูกจา้ง 

ง. เจา้ของปัจจยัการผลิต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัความสําคญัของระบบ

เศรษฐกิจ  

ก. เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ข. เป็นแนวทางการจดัสรรทรัพยากรในประเทศ 

ค. เป็นแนวทางในการกาํหนดการผลิตและการบริโภคของ

คนในสงัคม 

ง. เป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

16. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม  

ก. ออกกฎหมาย 

ข. สร้างระบบสาธารณูปโภค 

ค. ป้องกนัประเทศ 

ง. จดัสรรทรัพยากรการผลิตภายในประเทศ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17.  

เจา้ของปัจจยั

การผลิต 

การแข่งขนั กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

A. เอกชน a. แข่งขนัได้ใน

บางกิจการ 

1. ใช้การวางแผนจาก

ส่วนกลาง 

B. รัฐบาล b. ไ ม่ มี ก า ร

แข่งขนั 

2. .ใชก้ลไกราคา 

C. เ อ ก ช น

และ 

รัฐบาล 

c. แข่งขันอย่าง

เสรี 

3. ใช้กลไกราคาและ

การแทรกแซงของรัฐ 

จากตารางขา้งตน้ ขอ้ใดอธิบายลกัษณะของระบบเศรษฐกิจ

แบบสงัคมนิยมไดถู้กตอ้งท่ีสุด  

ก. A,a,1 

ข. B,b,3 

ค. B,b,1 

ง. C,b,3 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม” 

สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจในขอ้ใดมากท่ีสุด  

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 

ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

19. เศรษฐกิจท่ีเน้นการแข่งขนัอย่างอิสระ สอดคลอ้งกบัระบบ

เศรษฐกิจรูปแบบใดมากท่ีสุด  

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 

ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาํใหเ้กิดผลเสียในขอ้ใดมาก

ท่ีสุด  

ก. เกิดการผกูขาดสินคา้และบริการ 

ข. ส้ินเปลืองทรัพยากร 

ค. การกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรม 

ง. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. “ผูค้นขาดความกระตือรือร้นในการทาํงาน” เป็นสภาวะท่ี

น่าจะพบไดม้ากท่ีสุดในประเทศท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด  

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์

ค. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมประชาธิปไตย 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. “ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะกับ

ประเทศต่างๆในโลกมากท่ีสุด” นักเรียนเห็นด้วยกับขอ้ความ

ดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็ น ด้วย เพ ราะมีการให้บ ริการด้าน สาธารณู ปโภคแก่

ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

ข. เห็นดว้ย เพราะเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะเปิดช่องใหน้ายทุนเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

23. “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทาํให้คนในประเทศขยนั

ได้มากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบอ่ืนๆ” นักเรียนเห็นด้วย

หรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะใชท้รัพยากรไดไ้ม่จาํกดั 

ข. เห็นดว้ย เพราะมีกาํไรเป็นแรงจูงใจ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะกรรมสิทธ์ิเป็นของรัฐ 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะธรรมชาติมนุษยมี์ความตอ้งการจาํกดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. ลกัษณะใดต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัคาํวา่ “ตลาดแข่งขนั

สมบูรณ์” นอ้ยท่ีสุด  

ก. มีผูซ้ื้อและผูข้ายจาํนวนมาก 

ข. ราคาสินคา้ถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน 

ค. ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดง่้าย 

ง. สินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. คําว่า “ตลาดในอุดมคติ” สอดคล้องกับตลาดทาง

เศรษฐศาสตร์รูปแบบใดมากท่ีสุด 

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ค. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ง. ตลาดผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. “ทุเรียน” ควรจดัเป็นสินคา้ในตลาดประเภทใด  

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

ค. ตลาดผกูขาด 

ง. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

27. กลา้เร่ิมปลูกถัว่งอกขาย แสดงว่ากลา้ตอ้งเขา้แข่งขนัใน

ตลาดประเภทใด  

ก. ตลาดผกูขาด 

ข. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ค. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ง. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. การจบัคู่สินคา้กบัประเภทของตลาดในขอ้ใดต่อไปน้ีไม่

สอดคลอ้งกนั  

ก. กิจการรถไฟ – ตลาดผกูขาด 

ข. โรงงานยาสูบ – ตลาดผกูขาด 

ค. ท่าอากาศยาน – ตลาดผกูขาด 

ง. นํ้ ามนัเช้ือเพลิง – ตลาดผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. รถไฟฟ้าในประเทศไทยควรจดัอยูใ่นตลาดประเภทก่ึง

แข่งขนัก่ึงผกูขาด นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะลงทุนโดยรัฐบาล 

ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะมีผูล้งทุนจาํนวนนอ้ยราย 

ค. เห็นดว้ย เพราะมีการระดมทุนในตลาดหุน้ 

ง. เห็นดว้ย เพราะเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินกิจการ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเป็นตลาด

ผกูขาด นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะดาํเนินกิจการโดยคนจาํนวนนอ้ย 

ข. เห็นดว้ย เพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาล 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะมีผูข้ายมากกวา่ 1 ราย 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะมีผูข้ายจาํนวนมาก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

31. ขอ้ใดไม่ใช่ผลดีท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้ท่ี

อยูใ่นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  

ก. ไดรั้บทราบขอ้มูลของสินคา้อยา่งเปิดเผย 

ข. เลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะมีตวัเลือกจาํกดั 

ค. หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียง

กนั 

ง. หาซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาไม่แพง เพราะมีผูข้ายจาํนวนมาก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32. ขอ้ใดเป็นผลเสียท่ีผูผ้ลิตจะไดรั้บจากการผลิตสินคา้ใน

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  

ก. ผูผ้ลิตไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง 

ข. ผูผ้ลิตขายสินคา้ไดย้าก เพราะเป็นสินคา้เฉพาะ 

ค. ผูผ้ลิตขายสินคา้ไดย้าก เพราะสินคา้มีราคาสูง 

ง. ผูผ้ลิตเขา้และออกจากตลาดไดย้าก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33. คําว่า “ตลาดเสรีภาพ” สอดคล้องกับตลาดในทาง

เศรษฐศาสตร์ประเภทใดมากท่ีสุด 

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ค. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ง. ตลาดผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใดท่ีจาํกดัการเลือก

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ค. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ง. ตลาดผกูขาด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

35. พฤติกรรมของบุคคลในขอ้ใดสอดคลอ้งกบั “อุปสงค”์ 

มากท่ีสุด 

ก. สมศรีตอ้งการซ้ือเพชร  

ข. สุดาตอ้งการซ้ือเพชรและมีเงินมากพอ 

ค. สมหญิงพยายามเกบ็เงินเพื่อใหพ้อซ้ือเพชร 

ง. สุรียพ์ยายามกูเ้งินมาซ้ือเพชร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36.พฤติกรรมของบุคคลในขอ้ใดไม่จดัเป็นอุปสงค ์ 

ก. ชยัวฒันก์ูเ้งินเพื่อซ้ือรถยนต ์

ข. ชยัยาซ้ือบา้นแบบผอ่นชาํระเป็นรายเดือน 

ค. ชยัฤทธ์ิยมืเงินเพื่อนนาํมาซ้ือนาฬิกา 

ง. ชยัยทุธ์พยายามออมเงินเพือ่ซ้ือเส้ือแบรนดด์งั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. หากนกัเรียนจะนาํความรู้เร่ืองอุปสงคไ์ปใชใ้นการเลือก

ซ้ือทุเรียน พฤติกรรมในขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด  

ก. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงฤดูกาล 

ข. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงนอกฤดูกาล 

ค. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงขาดตลาด 

ง. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงท่ีมีการปรับราคาเพิ่ม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. หากนักเรียนต้องเลือกซ้ือชุดนักเรียนชุดใหม่ ควร

คาํนึงถึงปัจจยัใดต่อไปน้ีนอ้ยท่ีสุด  

ก. ค่านิยมการแต่งกายในปัจจุบนั 

ข. กรรมวิธีในการผลิตส้ินคา้ 

ค. คุณภาพของสินคา้ 

ง. ราคาของสินคา้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. ปัจจยัในขอ้ใดมีอิทธิพลต่อปริมาณความตอ้งการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ก. ราคาของสินคา้และบริการ 

ข. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

ค. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ง.ฤดูกาล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

40. ขอ้ใดต่อไปน้ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์

นอ้ยท่ีสุด  

ก. กรรมวิธีในการผลิต 

ข. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ค. ฤดูกาล 

ง. การคาดการณ์ในอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41. “เม่ือเน้ือหมูมีราคาแพงข้ึน ส่งผลให้คนหันไปบริโภค

เน้ือไก่เพิ่มมากข้ึน” การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ใน

ขอ้ความดงักล่าวเกิดจากปัจจยัใดมากท่ีสุด  

ก. ราคาของสินคา้และบริการ 

ข. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ค. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

ง. ราคาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42. “โฆษณา” มีผลต่อปัจจยัท่ีกาํหนดความตอ้งการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคขอ้ใดมากท่ีสุด   

ก. ราคาของสินคา้และบริการ 

ข. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

ค. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ง. ราคาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. ตามกฎของอุปทาน เม่ือราคาสินคา้และบริการลดลง จะ

เกิดผลอยา่งไร 

ก. ปริมาณความตอ้งการเสนอขายเพิ่มข้ึน  

ข. ปริมาณความตอ้งการเสนอขายลดลง 

ค. ปริมาณความตอ้งการซ้ือเพิม่ข้ึน 

ง. ปริมาณความตอ้งการซ้ือลดลง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

44. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัราคาอุปทาน  

ก. ความสามารถในการผลิต 

ข. การวางแผนการผลิต 

ค. ปริมาณการเสนอขายผลผลิต 

ง. ปริมาณกาํไรท่ีเกิดจากผลผลิต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45. หากนกัเรียนตอ้งทาํใหอุ้ปทานของเงาะกระป๋องใหเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

รวดเร็วท่ีสุด ควรเลือกใชว้ิธีใด  

ก. รักษาระดบัคุณภาพของเงาะกระป๋อง 

ข. ลดราคาเงาะกระป๋องใหต้ํ่ากวา่ราคาปกติ 

ค. เพิ่มการโฆษณาเงาะกระป๋อง 

ง. ลดทอนปัจจยัการผลิตบางอยา่งท่ีไม่จาํเป็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46. หากต้องการช่วยชาวสวนแก้ปัญหาราคามังคุดตกตํ่าในช่วง

เดือนเมษายน ไม่ควรเลือกใชว้ิธีใดต่อไปน้ี  

ก. รณรงคใ์หมี้การปลูกมงัคุดนอกฤดู 

ข. หาสารเคมีเพิ่มผลผลิตเพื่อใหข้ายไดเ้งินมากข้ึน 

ค. จดันิทรรศการมงัคุดของดีชาวสวน 

ง. หาวิธีลดตน้ทุนการผลิตของชาวสวน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. ปัจจยัใดมีอิทธิพลต่ออุปทานของราคามากท่ีสุด  

ก. ตน้ทุนการผลิต 

ข. กรรมวิธีในการผลิต 

ค. ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ 

ง. ราคาของสินคา้และบริการ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48. นโยบายลดภาษีรถคนัแรกส่งผลอยา่งไรกบัอุปทานของรถยนต ์

และผลดงักล่าวเกิดจากปัจจยักาํหนดอุปทานใด  

ก. อุปทานของรถยนตเ์พิ่มข้ึน ปัจจยัดา้นกรรมวิธีในการผลิต 

ข. อุปทานของรถยนตเ์พิ่มข้ึน ปัจจยัดา้นมาตรการอากร 

ค. อุปทานของรถยนตล์ดลง ปัจจยัดา้นกรรมวิธีในการผลิต 

ง. อุปทานของรถยนตล์ดลง ปัจจยัดา้นมาตรการอากร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

49. “เกษตรกรมกัวางแผนเกบ็เก่ียวผลผลิตในช่วยเทศกาลกินเจ 

เพราะพืชผกัมกัขายไดร้าคาดี” จากขอ้ความดงักล่าว ปัจจยัใดท่ีมี

อิทธิพลกบัราคาอุปทานมากท่ีสุด  

ก. ตน้ทุนการผลิต 

ข. กรรมวิธีในการผลิต 

ค. การคาดคะเนของราคาสินคา้ 

ง. ราคาของสินคา้และบริการ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50. เม่ือราคานํ้ ามนัในประเทศปรับตวัลดลง จะส่งผลต่อ “อุปทาน

ของรถโดยสารสาธารณะ” อยา่งไร  

ก. อุปทานเพิ่มข้ึน เพราะราคาค่าบริการเปล่ียนแปลง 

ข. อุปทานเพิ่มข้ึน เพราะราคาของปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลง 

ค. อุปทานลดลง เพราะราคาค่าบริการเปล่ียนแปลง 

ง. อุปทานลดลง เพราะราคาปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51. สถานการณ์ใดต่อไปน้ี ทาํใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของอุปทานไดม้าก

ท่ีสุด  

ก. การผลิตร่มล่องหนท่ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและขายไดใ้น

ราคาสูง 

ข. การนําเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช้ในการทอผา้ ทาํให้ตน้ทุนการ

ผลิตลดลง 

ค. ราคาแป้งสาลีตกตํ่า ทาํใหร้าคาปัจจยัการผลิตขนมปังลดลง 

ง. รัฐบาลยกเวน้ภาษีรถยนตค์นัแรกใหก้บัประชาชน 

0 0 +1 1.00 0.33 

52. หากตอ้งการเพิ่มอุปทานของสินคา้และบริการให้ไดม้ากท่ีสุด 

ควรเลือกใชว้ิธีการใดต่อไปน้ี  

ก. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต 

ข. ลดตน้ทุนการผลิตโดยการเลือกใชปั้จจยัการผลิตราคาถูก 

ค. วางแผนผลิตและจาํหน่ายสินคา้ในช่วงท่ีมีความตอ้งการซ้ือสูง 

ง. สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 



 

 

   

 

133 

 

 

ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

53. หากนกัเรียนตอ้งการขายเส้ือผา้ท่ีผลิตเอง ในช่วงแรกไม่ควรใช้

การกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์แบบใด  

ก. การกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลด 

ข. การกาํหนดราคาเพื่อเจาะตลาด 

ค. การกาํหนดราคาแบบตํ่ากว่า 

ง. การกาํหนดราคาแบบสูงกวา่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. หากนกัเรียนตอ้งการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีคา้งสตอ็ก ไม่ควรใช้

การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์แบบใดต่อไปน้ี  

ก. การกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลด  

ข. การกาํหนดราคาโดยใชเ้ลขค่ี  

ค. การกาํหนดราคาตํ่ากวา่  

ง. การกาํหนดราคาสูงกวา่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55. การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว

หรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะเป็นปัจจยัในการสร้างยอดขายสินคา้ 

ข. เห็นดว้ย เพราะเป็นปัจจยัท่ีอธิบายคุณภาพสินคา้ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะการใชก้ลยทุธ์กาํหนดราคาทาํใหไ้ดก้าํไรชา้ 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหมี้ตน้ทุนการโฆษณาเพิ่มข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56. สมชายเพ่ิงเร่ิมก่อตั้งโรงงานผลิต “บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปรสแกง

ส้ม” จึงเลือกใชก้ลยุทธ์การขายแบบ “ซ้ือ 1 ให้อีก 1” นกัเรียนเห็น

ดว้ยกบัการใชก้ลยทุธ์ดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะอาจทาํใหส้มชายขาดทุน 

ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะเป็นการทาํใหสิ้นคา้ดูมีคุณค่าสินคา้ลดลง 

ค. เห็นดว้ย เพราะเป็นการกาํหนดราคาเพื่อเจาะตลาด 

ง. เห็นดว้ย เพราะเป็นการกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

57. ปกรณ์ตอ้งการขายสินคา้ใหไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก เพื่อโละ

สินคา้ท่ีคา้งสตอ็กอยู ่จึงเลือกใชก้ารกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์

แบบลดทั้ งร้าน 50 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนคิดว่าปกรณ์ควร

ตดัสินใจอยา่งไร  

 ก. ถูก เพราะการกาํหนดราคาโดยใช้ส่วนลดจะทาํให้ขาย

สินคา้ไดม้ากข้ึนเน่ืองจากสินคา้มีราคาถูก 

ข. ถูก เพราะการกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลดจะทาํให้สินคา้

ดูมีคุณค่ามากข้ึน 

ค. ผิด เพราะการกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลดเหมาะสาํหรับ

สินคา้ท่ีตอ้งการเปิดตลาดใหม่ 

ง. ผิด เพราะการกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลดจะทาํให้สินคา้

ดูดอ้ยคุณค่าลง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. การกําหนดราคาแบบสูงกว่า เหมาะสําหรับสินค้า

เฉพาะท่ียากต่อการผลิตลอกเลียนแบบ นักเรียนเห็นด้วย

หรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นด้วย เพราะเป็นกลยุทธ์ท่ีทําสินค้าดูมีคุณค่าและ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

ข. เห็นดว้ย เพราะทาํใหสิ้นคา้ดูใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่ม 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหสิ้นคา้ดูมีความน่าสนใจนอ้ยลง 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้ลอกเลียนแบบ

ราคาถูกออกมาขาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59. หากนักเรียนเป็นผู ้ผลิต “รถยนต์พลังงานนํ้ า” ซ่ึงมี

ตน้ทุนการผลิตอยู่ท่ี 500,000 บาท ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่การ

กาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ท่ีควรนาํมาใชเ้พื่อเปิดตวัรถยนตใ์ห้

เป็นท่ีรู้จกั  

ก. การใชก้ลยทุธ์ซ้ือรถแถมสมาร์ทโฟน 

ข. การใชก้ลยทุธ์ซ้ือรถ 100 คนัแรกลดราคา 20 เปอร์เซ็นต ์

ค. การใชก้ลยทุธ์ตั้งราคาแบบเลขค่ีท่ีราคา 499,000 บาท 

ง. การใชก้ลยทุธ์ตั้งราคาแบบสูงกวา่ท่ีราคา 5,000,000 บาท 

0 +1 +1 2.00 0.67 

 



 

 

   

 

135 

 

ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

60. หากนักเรียนตอ้งผลิตสินคา้หน่ึงชนิดท่ีเหมาะกบัการ

กาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์แบบสูงกว่า นักเรียนจะเลือกผลิต

สินคา้ชนิดใดต่อไปน้ี 

ก. แชมพสูระผมกล่ินมะกรูด 

ข. ปากกาเขียนตามคาํบอกอตัโนมติั 

ค. ขา้วไข่เจียวรวมมิตร 

ง. แวน่ตากนัแดด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 0.97 
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ตารางท่ี 18    ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินขอ้คาํถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ 

        แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

        การสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

รายการ ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC 

1 2 3 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และพิจารณาเร่ืองท่ีเรียนจนเกิด

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกบัการเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยสร้าง

บรรยากาศเป็นกนัเองระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยสร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหวา่งครูกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

9. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัยอมรับความคิดของผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18    ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินขอ้คาํถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ 

        แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

        การสร้างสรรคค์วามรู้ (ต่อ) 

 

รายการ ระดบัความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

∑R IOC 

1 2 3 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

11. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทกัษะการตอบคาํถาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 1.00 
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ตารางท่ี 19    ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดั 

        ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 

สถานการณ์

ที ่

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

1 1 0.59 0.27 ใชไ้ด ้

2 0.80 0.24 ใชไ้ด ้

3 0.62 0.27 ใชไ้ด ้

2 1 0.71 0.39 ใชไ้ด ้

2 0.80 0.27 ใชไ้ด ้

3 0.67 0.24 ใชไ้ด ้

3 1 0.52 0.36 ใชไ้ด ้

2 0.64 0.36 ใชไ้ด ้

3 0.59 0.27 ใชไ้ด ้

4 1 0.67 0.24 ใชไ้ด ้

2 0.77 0.27 ใชไ้ด ้

3 0.74 0.15 ใชไ้ด ้

5 1 0.62 0.09* ใชไ้ม่ได ้

2 0.61 0.12* ใชไ้ม่ได ้

3 0.42 0.18* ใชไ้ม่ได ้

6 1 0.71 0.21 ใชไ้ด ้

2 0.76 0.26 ใชไ้ด ้

3 0.74 0.21 ใชไ้ด ้

7 1 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

2 0.48 0.24 ใชไ้ด ้

3 0.47 0.15* ใชไ้ม่ได ้

8 1 0.56 0.21 ใชไ้ด ้

2 0.80 0.27 ใชไ้ด ้

3 0.80 0.21 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 19    ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดั 

        ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

 

สถานการณ์

ที ่

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

9 1 0.52 0.24 ใชไ้ด ้

2 0.48 0.24 ใชไ้ด ้

3 0.56 0.21 ใชไ้ด ้

10 1 0.52 0.36 ใชไ้ด ้

2 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

3 0.48 0.30 ใชไ้ด ้

เฉลีย่ 0.66 0.28 - 

 

หมายเหตุ 

 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี 5 ขอ้ท่ี 1, 2 และ 3 และ 

สถานการณ์ท่ี 7 ขอ้ท่ี 3 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.02 จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่สามารถจาํแนกเดก็

เก่งและเดก็อ่อนได ้จึงตดัออก 

 2. เพื่อใหไ้ดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามท่ีกาํหนดไว ้จึงตดั

สถานการณ์ท่ี 3,9 และ10 ออกแบบเจาะจง 

 3. รวมตดัแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทั้งหมด 5 สถานการณ์ จาํนวน 

15 ขอ้ และคงเหลือแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้งหมด 5 สถานการณ์ จาํนวน 

15 ขอ้ ตามท่ีกาํหนดไว ้

 

 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Relibility) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR -20 ของ 

คูเดอร์ ริชาดสนั (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.71 
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ตารางท่ี 20   คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

       ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํแนกรายดา้น 

 

คนที ่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คะแนนเฉลีย่ ระดับความสามารถ 

ความสําคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

1 1.20 1.60 1.20 1.33 ตํ่า 

2 1.40 1.60 1.40 1.47 ตํ่า 

3 1.40 1.20 1.40 1.33 ตํ่า 

4 1.20 1.40 1.40 1.33 ตํ่า 

5 1.20 1.00 1.20 1.13 ตํ่า 

6 1.20 1.20 1.40 1.27 ตํ่า 

7 1.20 1.20 1.60 1.33 ตํ่า 

8 1.20 1.80 1.60 1.53 ปานกลาง 

9 1.40 1.40 1.20 1.33 ตํ่า 

10 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

11 1.60 1.60 1.60 1.60 ปานกลาง 

12 1.20 1.40 1.40 1.33 ตํ่า 

13 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

14 1.20 1.40 1.20 1.27 ตํ่า 

15 1.80 1.60 1.60 1.67 ปานกลาง 

16 2.00 1.80 1.40 1.73 ปานกลาง 

17 1.60 1.80 1.60 1.67 ปานกลาง 

18 1.40 1.60 1.80 1.60 ปานกลาง 

19 1.40 1.20 1.40 1.33 ตํ่า 

20 1.40 1.40 1.60 1.47 ตํ่า 

21 1.40 1.20 1.20 1.27 ตํ่า 

22 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

23 1.40 1.60 1.60 1.53 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 20   คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

       ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํแนกรายดา้น (ต่อ) 

 

คนที ่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คะแนนเฉลีย่ ระดับความสามารถ 

ความสําคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

24 1.20 1.40 1.20 1.27 ตํ่า 

25 1.20 1.20 1.00 1.13 ตํ่า 

26 1.60 1.60 1.60 1.60 ปานกลาง 

27 1.60 1.80 1.40 1.60 ปานกลาง 

28 1.60 2.60 1.40 1.87 ปานกลาง 

29 1.40 2.20 1.40 1.67 ปานกลาง 

30 1.40 1.60 1.00 1.33 ตํ่า 

31 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

32 2.00 2.20 1.80 2.00 ปานกลาง 

33 1.60 1.40 1.20 1.40 ตํ่า 

34 1.60 1.20 1.00 1.27 ตํ่า 

35 2.40 2.00 1.80 2.07 ปานกลาง 

36 1.00 1.60 1.20 1.27 ตํ่า 

37 1.60 1.40 1.20 1.40 ตํ่า 

38 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

39 1.40 1.60 1.20 1.40 ตํ่า 

40 1.20 1.20 1.40 1.27 ตํ่า 

41 1.60 1.40 2.20 1.73 ปานกลาง 

42 2.00 1.40 1.60 1.67 ปานกลาง 

43 1.40 1.60 1.20 1.40 ตํ่า 

44 1.60 1.60 1.60 1.60 ปานกลาง 

45 1.40 1.40 1.40 1.40 ตํ่า 

x̄   1.46 1.52 1.41 1.46 ตํ่า 

S.D. 0.26 0.30 0.24 0.21 
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ตารางท่ี 21   คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

       ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํแนกรายดา้น 

 

คนที ่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คะแนนเฉลีย่ ระดบัความสามารถ 

ความสําคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

1 2.60 2.40 2.40 2.47 ปานกลาง 

2 2.40 2.60 2.40 2.47 ปานกลาง 

3 1.60 2.20 2.00 1.93 ปานกลาง 
4 1.80 2.00 2.60 2.13 ปานกลาง 
5 1.60 1.80 2.00 1.80 ปานกลาง 
6 2.80 2.40 2.80 2.67 สูง 

7 2.00 2.00 2.00 2.00 ปานกลาง 

8 2.80 2.00 2.20 2.33 ปานกลาง 

9 2.20 2.00 2.00 2.07 ปานกลาง 

10 2.40 2.20 2.40 2.33 ปานกลาง 

11 2.60 3.00 2.60 2.73 สูง 

12 2.00 2.60 2.00 2.20 ปานกลาง 

13 2.20 2.60 2.40 2.40 ปานกลาง 

14 2.20 2.40 2.20 2.27 ปานกลาง 

15 2.40 2.80 2.60 2.60 สูง 

16 2.00 2.00 2.20 2.07 ปานกลาง 

17 2.40 2.00 2.20 2.20 ปานกลาง 

18 2.00 2.60 2.00 2.20 ปานกลาง 

19 2.60 2.20 2.60 2.47 ปานกลาง 

20 2.60 2.40 2.60 2.53 สูง 

21 2.60 2.20 2.00 2.27 ปานกลาง 

22 2.20 2.00 2.20 2.13 ปานกลาง 

23 2.00 2.00 2.20 2.07 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 21   คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

      ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํแนกรายดา้น (ต่อ) 

 

คนที ่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คะแนนเฉลีย่ ระดบัความสามารถ 

ความสําคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

24 2.40 2.20 2.40 2.33 ปานกลาง 

25 2.20 2.40 2.40 2.33 ปานกลาง 

26 2.60 2.60 2.60 2.60 สูง 

27 2.60 2.40 3.00 2.67 สูง 

28 2.60 2.60 2.60 2.60 สูง 

29 2.80 2.80 2.60 2.73 สูง 

30 2.20 2.40 2.20 2.27 ปานกลาง 

31 2.00 2.60 2.20 2.27 ปานกลาง 

32 2.20 2.80 2.20 2.40 ปานกลาง 

33 1.80 2.60 2.00 2.13 ปานกลาง 

34 2.40 2.20 2.60 2.40 ปานกลาง 

35 2.80 2.60 2.60 2.67 สูง 

36 2.60 2.40 2.60 2.53 สูง 

37 2.40 2.20 2.80 2.47 ปานกลาง 

38 2.60 3.00 3.00 2.87 สูง 

39 2.60 2.80 2.60 2.67 สูง 

40 2.80 2.60 2.80 2.73 สูง 

41 2.40 2.40 2.40 2.40 ปานกลาง 

42 2.80 2.80 3.00 2.87 สูง 

43 2.80 2.40 2.40 2.53 สูง 

44 2.60 2.60 2.80 2.67 สูง 

45 2.40 2.40 2.60 2.47 ปานกลาง 

x̄   2.37 2.40 2.42 2.40 ปานกลาง 

S.D. 0.33 0.30 0.30 0.25 
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ตารางท่ี 22   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

      ทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

1 0.89* 0.17* ใชไ้ม่ได ้

2 0.33 0.47 ใชไ้ด ้

3 0.69 0.64 ใชไ้ด ้

4 0.64 0.47 ใชไ้ด ้

5 0.78 0.34 ใชไ้ด ้

6 0.51 0.39 ใชไ้ด ้

7 0.33 0.14* ใชไ้ม่ได ้

8 0.44 0.30 ใชไ้ด ้

9 0.60 0.30 ใชไ้ด ้

10 0.62 0.23 ใชไ้ด ้

11 0.29 0.29 ใชไ้ด ้

12 0.71 0.28 ใชไ้ด ้

13 0.13* 0.16* ใชไ้ม่ได ้

14 0.24 0.58 ใชไ้ด ้

15 0.27 0.32 ใชไ้ด ้

16 0.18* 0.21 ใชไ้ม่ได ้

17 0.31 0.37 ใชไ้ด ้

18 0.53 0.07 ใชไ้ม่ได ้

19 0.47 0.39 ใชไ้ด ้

20 0.29 0.06* ใชไ้ม่ได ้

21 0.60 0.17* ใชไ้ม่ได ้

22 0.62 0.30 ใชไ้ด ้

23 0.60 0.54 ใชไ้ด ้

24 0.62 0.39 ใชไ้ด ้

25 0.38 0.07* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางท่ี 22   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

      ทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

ข้จใอที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

26 0.71 0.44 ใชไ้ด ้

27 0.67 0.65 ใชไ้ด ้

28 0.18* 0.02* ใชไ้ม่ได ้

29 0.38 0.17* ใชไ้ม่ได ้

30 0.40 0.39 ใชไ้ด ้

31 0.69 0.37 ใชไ้ด ้

32 0.73 0.30 ใชไ้ด ้

33 0.78 0.61 ใชไ้ด ้

34 0.56 0.46 ใชไ้ด ้

35 0.64 0.44 ใชไ้ด ้

36 0.47 0.60 ใชไ้ด ้

37 0.80 0.26 ใชไ้ด ้

38 0.33 0.17* ใชไ้ม่ได ้

39 0.51 0.14* ใชไ้ม่ได ้

40 0.27 0.21 ใชไ้ด ้

41 0.33 0.42 ใชไ้ด ้

42 0.76 0.20 ใชไ้ด ้

43 0.47 0.34 ใชไ้ด ้

44 0.56 0.38 ใชไ้ด ้

45 0.44 0.40 ใชไ้ด ้

46 0.78 0.33 ใชไ้ด ้

47 0.36 0.16* ใชไ้ม่ได ้

48 0.40 0.23 ใชไ้ด ้

49 0.76 0.20 ใชไ้ด ้

50 0.36 0.16* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางท่ี 22   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

      ทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

51 0.47 0.35 ใชไ้ด ้

52 0.13* 0.15* ใชไ้ม่ได ้

53 0.71 0.63 ใชไ้ด ้

54 0.87* 0.42 ใชไ้ม่ได ้

55 0.78 0.71 ใชไ้ด ้

56 0.44 0.32 ใชไ้ด ้

57 0.76 0.10* ใชไ้ม่ได ้

58 0.78 0.71 ใชไ้ด ้

59 0.51 0.40 ใชไ้ด ้

60 0.67 0.00* ใชไ้ม่ได ้

เฉลีย่ 0.53 0.32 - 

หมายเหตุ 

 1. ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 และ 54 มีค่าความยากง่าย (p) มากกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่ายเกินไป

จึงตดัออก 

 2. ขอ้สอบขอ้ท่ี 13,16,28 และ 52 มีค่าความยากง่าย (p) นอ้ยอกวา่ 2.00 จดัเป็นขอ้สอบท่ี

ยากเกินไปจึงตดัออก 

 3. ขอ้สอบขอ้ท่ี 1,7,13,20,21,25,28,29,38,39,47,50,52,57 และ 60  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

นอ้ยกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่สามารถจาํแนกเดก็เก่งและเดก็อ่อนไดจึ้งตดัออก 

 4. เน่ืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนท่ีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ขอ้สอบขอ้ท่ี 

3,5,9,11,17,24,32,33,35,42,44,46 และ 56 

 4. รวมตดัขอ้สอบออกทั้งหมด 30 ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบ 30 ขอ้  

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Relivility) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง 

ระบบเศรษฐกิจ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของดูเดอร์ ริชาดสนั (Kuder 

Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.80 
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ตารางท่ี 23 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของนกัเรียน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

 การสร้างสรรคค์วามรู้ 

คนที ่ ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที ่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 11 19 24 11 20 

2 11 19 25 6 16 

3 12 18 26 11 20 

4 5 21 27 8 17 

5 3 17 28 12 17 

6 8 18 29 12 22 

7 6 17 30 18 24 

8 9 20 31 14 22 

9 8 18 32 14 20 

10 11 19 33 11 21 

11 12 16 34 14 22 

12 5 23 35 16 20 

13 10 18 36 7 20 

14 5 25 37 17 24 

15 11 21 38 13 21 

16 8 20 39 10 23 

17 10 24 40 9 26 

18 7 16 41 10 22 

19 7 17 42 10 20 

20 6 16 43 20 24 

21 11 20 44 7 20 

22 8 16 45 5 23 

23 15 19    

ก่อนเรียน x̄  = 9.69 S.D. =3.59 

หลงัเรียน x̄  = 20.02 S.D. =2.68 
 



 

 

   

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ     จํานวน 12  คาบ 

เร่ือง ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์    จํานวน  2 คาบ 

ผู้สอน นางสาววลัยา แซ่จิว  

 

เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ส 3.1   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใชท้รัพยากร ท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียง   เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

 

ตัวช้ีวดั 

 ม.5/1 อภิปรายการกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ 

 

ข้อสรุปทัว่ไป 

 เน่ืองจากโลกมีทรัพยากรจาํกดัแต่ความตอ้งการของมนุษยมี์อยู่อย่างไม่จาํกดั ดังนั้นจึง

จาํเป็นตอ้งมีหลกัในการบริหารทรัพยากรใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อใหเ้กิด

ความคุม้ค่าสูงสุด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของคาํวา่เศรษฐศาสตร์ได ้(K) 

2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์สาขาของเศรษฐศาสตร์ได ้(P) 

3. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ (A) 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที ่1 
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สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

 คาํว่าเศรษฐศาสตร์ (economics) มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก ว่า “oikonomia” แปลว่า การ

บริหารจดัการของครัวเรือน ( skilled  in the management  household) 

 เศรษฐศาสตร์หมายถึง เป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จาํกัด อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินคา้และบริการต่างๆเพื่อสนองตอบความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีอยู่ไม่

จาํกดั  

 การศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของหน่วย

เศรษฐกิจแต่ละหน่วย ในลกัษณะท่ีเป็นส่วนย่อยและส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจเพื่อเขา้ใจการ

ทาํงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจทั้งระบบไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น 2 สาขา  

 2.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (microeconomics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใน

ส่วนย่อย ครัวเรือนหรือธุรกิจเพียงหน่วยใด หน่วยหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การบริโภค การ

กาํหนดราคา การจาํหน่ายจ่ายแจก เน้นไปทางการจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น

การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล หรือกลุ่มของบุคคลเน้ือหาส่วนใหญ่ของเศรษฐศาสตร์

จุลภาคเป็นเร่ืองเก่ียวกบัราคาในตลาดแบบต่างๆ จึงเรียกอีกอยา่งวา่ ทฤษฏีราคา (price theory) 

 2.2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (macroeconomics) เป็นการศึกษาของเศรษฐกิจส่วนร่วม เป็น

การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทุกหน่วยในสังคมเช่นรายไดป้ระชาชาติ ระดบัราคาสินคา้ การ

กระจายรายได้ การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่างประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดบัประเทศ ระหวา่งประเทศ  

 3. ประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 3.1 ช่วยให้สามารถซ้ือหรือใช้ บริโภคสินคา้ท่ีมีอยู่จาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จกัใช ้

รู้จกัออม 

 3.2 เจา้ของปัจจยัการผลิต ใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ตดัสินใจใชปั้จจยัการผลิตท่ีตน้ทุน

ตํ่าแต่เกิดกาํไรสูงสุด 

 3.3 เขา้ใจสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ได ้

 4) ใชค้วามรู้ในการจดัสรรทรัพยากร กาํหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ และรักษา

ผลประโยชน์ในการลงทุน การคา้กบัต่างประเทศได ้
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การวดัและการประเมิน 

 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 

- ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

- สาขาของเศรษฐศาสตร์ 

- ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ 

การตอบปาก

เปล่า/ 

ทาํใบงาน เร่ือง 

ความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบั

เศรษฐศาสตร์ 

คาํถาม/ 

กิจกรรมนกั

ธุรกิจนอ้ย/ 

ใบงาน  

 

 

 

ผูส้อน 

2. ทกัษะกระบวนการ 

- ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

- ทกัษะการตอบคาํถาม 

- ทกัษะการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

การสงัเกต

พฤติกรรม 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม 

 

ผูส้อน 

3. คุณธรรมจริยธรรม/คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การสงัเกต

พฤติกรรม 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม 

 

ผูส้อน 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

- ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 
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การประเมินผล 

- ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. การทบทวน 

ความรู้เดิม 

 

 

2. การสาํรวจและ

แสวงหาขอ้มูล 

 

 

 

3. ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์

ความรู้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

4. ก ารป ระ ยุก ต์ใช้

ความรู้ 

 

 

ผู ้ เรี ย น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง

ความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ี

ตนมีอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ผูเ้รียนสามารถแสวงหา

ความรู้ใหม่จากส่ือการ

เรียนรู้ต่างๆได้ถูกต้อง

ครบถว้น 

 

ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ห า

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ห รื อ

เช่ือมโยงความรู้เดิมกับ

ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  แ ล ะ

แสดงออกถึงองคค์วามรู้

ใหม่ของตนเองไดอ้ย่าง

ชดัเจน 

 

ผู ้ เ รี ย น ส าม าร ถ ต อ บ

คาํถามหรือใช้ความรู้ท่ี

เกิด ข้ึนมาประยุกต์ใช ้

แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

ท่ีกาํหนดใหไ้ดค้รบถว้น

ทุกสถานการณ์ 

ผู ้ เรี ย น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง

ความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ี

ตนมีอยูไ่ด ้แต่ไม่ชดัเจน 

 

ผูเ้รียนแสวงหาความรู้

ใหม่จากส่ือการเรียนรู้

ต่างๆได ้โดยขอ้มูลขาด

หายไม่เกิน 1 ประเดน็ 

 

ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ห า

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ห รื อ

เช่ือมโยงความรู้เดิมกับ

ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  แ ล ะ

แสดงออกถึงองคค์วามรู้

ใหม่ของตนเองได้ โดย

ข า ด ห า ย ไ ม่ เ กิ น  1 

ประเดน็ 

ผู ้ เ รี ย น ส าม าร ถ ต อ บ

คาํถามหรือใช้ความรู้ท่ี

เกิด ข้ึนมาประยุกต์ใช้

แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

ท่ีกําหนดให้ได้ถูกต้อง 

โดยผดิไม่เกิน 1 ขอ้ 

ผู ้ เ รี ย น ไ ม่ ส าม าร ถ

แสดงออกถึงความรู้

ความเขา้ใจเดิมท่ีตนมี

อยูไ่ด ้

ผูเ้รียนแสวงหาความรู้

ใหม่จากส่ือการเรียนรู้

ต่างๆได้ โดยข้อมูล

ข าด ห ายม าก ก ว่ า  1 

ประเดน็ 

ผู ้ เ รี ย น ส าม าร ถ ห า

ค ว าม สั ม พัน ธ์ ห รือ

เช่ือมโยงความรู้เดิม

กับความรู้ใหม่ และ

แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง อ ง ค์

ความรู้ใหม่ของตนเอง

ไ ด้  โ ด ย ข า ด ห า ย

มากกวา่ 1 ประเดน็ 

ผู ้เรียนสามารถตอบ

คาํถามหรือใช้ความรู้

ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ม า

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ไ ข

สถาน การณ์ ต่างๆ ท่ี

กาํหนดให้ได้ถูกต้อง 

โดยผดิมากกวา่  1 ขอ้ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  ช่วงคะแนน   ระดบัคุณภาพ 

  9 – 12 คะแนน    ดี 

  7 – 8 คะแนน    พอใช ้

  นอ้ยกวา่ 7 คะแนน   ปรับปรุง 

หมายเหตุ  คะแนนผา่นเกณฑคื์อเท่ากบัหรือมากกวา่ 7 คะแนนข้ึนไป 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที ่1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ 

1. ผูส้อนนาํเสนอธนบตัรใบละ 100 บาท  แลว้ตั้งคาํถามถามผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี 

 “นักเรียนรู้จักส่ิงน้ีหรือไม่ ส่ิงน้ีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร” (รู้จัก, ธนบัตร, ใช้เป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้) 

 “นอกจากธนบตัรแบบน้ีแลว้ นักเรียนรู้จกัส่ิงใดท่ีสามารถนําไปใช้เป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนสินคา้และบริการอีก” (เหรียญกษาปณ์, บตัรเครดิต, ฯลฯ) 

 “เร่ืองราวดังกล่าวเก่ียวข้องกับวิชาสังคมศึกษาในสาระใด” (เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร์) 

 (ทกัษะการตอบคาํถาม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน) 

2. ผูส้อนพูดเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนดงัน้ี “เศรษฐศาสตร์เป็นวิชามีความสาํคญัอยา่งยิง่วิชา

หน่ึง เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ดงันั้น วนัน้ีเรา

จะมาเรียนเร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์” จากนั้นผูส้อนเขียนคาํว่า “เศรษฐศาสตร์” ลง

บนกระดานดาํ 

 ขั้นที ่2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

      3.   ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ จากนั้นแจกใบงานท่ี 1 

เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ให้นักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตอบคาํถาม

ต่อไปน้ีโดยใหเ้วลาประมาณ 5 นาที 

- เศรษฐศาสตร์ ในความเขา้ใจของนกัเรียนคืออะไร 

- นกัเรียนรู้จกัเศรษฐศาสตร์สาขาใดบา้ง 

- นกัเรียนคิดวา่เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

 (ทกัษะการตอบคาํถาม) 
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 ขั้นที ่3 ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล 

4. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ประเภทของ

เศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาจากแบบเรียน หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 

จากนั้นร่วมกนับนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในใบงานท่ี 1 (ขั้นการสาํรวจและแสวงหาขอ้มูล) 

(ทกัษะการอ่าน ทกัษะการสรุปความ) 

ขั้นที ่4 ขั้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปและสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

ประเภทของเศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ ลงในใบงานท่ี 1 จากนั้นให้ผูเ้รียนแต่

ละกลุ่มนาํเสนอขอ้มูลท่ีตนเองนิยามได ้

(เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิธีการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดั อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อผลิต

สินคา้และบริการต่างๆเพื่อสนองตอบความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีอยูไ่ม่จาํกดั) 

(Obj.1, 2, 3 ทกัษะการนิยาม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการตอบคาํถาม) 

ขั้นที ่5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 

6.  ผูเ้รียนทาํกิจกรรม “นกัธุรกิจนอ้ย” โดยผูส้อนแจก “สติกเกอร์ทรัพยากร” ใหผู้เ้รียนกลุ่มละ 1 

แผน่ ใหน้กัเรียนเลือกนาํทรัพยากรท่ีมีในแผน่สติกเกอร์ไปติดลงใน “ตารางผลผลิต” โดยตั้งเง่ือนไข

วา่กลุ่มท่ีสามารถผลิตสินคา้ไดร้วมมูลค่าสูงสุดเป็นผูช้นะ 

7. หลงัทาํกิจกรรม ผูเ้รียนร่วมกนัตอบคาํถามวา่  

- นักเรียนสามารถผลิตสินค้าได้มากเท่าท่ีนักเรียนต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด และ

กิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวิชาเศรษฐศาสตร์อยา่งไร 

 (ไม่ได้ เพราะสติกเกอร์ทรัพยากรมีอยู่จ ํากัด จึงเลือกผลิตสินค้าได้บางชนิดเท่านั้ น 

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในวิชาเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของความจาํกดัของทรัพยากรท่ีมีในโลก ซ่ึงมนุษย์

ตอ้งเลือกใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ) 

- นกัเรียนนาํความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการเลือกผลิตสินคา้อยา่งไรบา้ง  

(เลือกผลิตสินคา้ท่ีใชท้รัพยากรนอ้ย, เลือกผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ฯลฯ) 

8. ผู ้สอนตั้ งประเด็นคําถามดังต่อไปน้ี  “นักเรียนคิดว่าเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ี มี

ความสาํคญักบัสงัคมมนุษยอ์ยา่งไร” 

 (ทาํให้มนุษยมี์หลกัในการบริหารทรัพยากรให้สตอบสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดย

เกิดความคุม้ค่าสูงสุด) 

 (พฒันา Gen., ทกัษะการคิดวิเคราะห์) 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ธนบตัร 

2. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 

3. ใบงานกิจกรรม “นกัธุรกิจนอ้ย” 

 

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 ขวัญ น ภา สุขคร และ กุ สุมาวดี  ชัยชูโชติ .หนั งสือเรียน สาระการเรียน รู้พื้ น ฐาน 

เศรษฐศาสตร์   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6. อกัษรเจริญทศัน์.กรุงเทพมหานคร, 2553 
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สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

 ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี แต่เน่ืองจากเป็น

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้เป็นคาบเรียนแรก ทาํให้ใชเ้วลาในการจดัการ

เรียนรู้มากกว่าท่ีกาํหนดไว ้โดยภาพรวมผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของคาํว่าเศรษฐศาสตร์ (K) 

วิเคราะห์สาขาของเศรษฐศาสตร์ได ้(P) และสามารถอธิบายประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ได ้(A) 

ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาการ 

 1. ผูส้อนควรกาํหนดจุดประสงค ์ตวัช้ีวดั และเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัเวลาในการจดัการ

เรียนรู้ โดยในคาบเรียนแรกอาจกาํหนดเน้ือหาใหน้อ้ยกวา่ปกติเพื่อใหผู้เ้รียนไดคุ้น้ชินกบักิจกรรม

การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2. ผูส้อนควรสงัเกตผูเ้รียนระหวา่งท่ีทาํกิจกรรมการเรียนรู้ วา่มีผูเ้รียนคนใดหรือไม่ท่ียงัมี

ปัญหาในการเรียนรู้ และฝึกตั้งคาํถามหรือเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหผู้เ้รียนมี

ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนมากยิง่ข้ึน 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูส้อน 

                        (................................................................) 
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สตกิเกอร์ทรัพยากรสําหรับกจิกรรม “นักธุรกจิน้อย”  
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ตารางผลผลติ สําหรับกจิกรรมนักธุรกจิน้อย 

 

รายการ

สินค้า 

ส่วนประกอบ ราคา 

(บาท) 

จาํนวนที่

ผลติได้ 

รวมเป็น

เงนิ 

นํ้า

มะพร้าว 

มะพร้าว 

 

 

กาตม้

นํ้า 

แกว้   50   

นํ้าผลไม้

รวม 

แอปเป้ิล 

 

 

สม้ เชอร่ี กาตม้

นํ้า 

แกว้ 300   

พายแอป

เป้ิล 

สบัปะรด 

 

ชาม    60   

บาร์บีคิว จระเข ้ หมู 

 

 

แกะ สบั

ประรด 

จาน 500   

สม้ตาํ มะละกอ องุ่น 

 

 

แกว้

มงักร 

ปู สอ้ม 200   

ตม้ยาํรวม

มิตร 

กบ นก 

 

 

หมู ชาม  250   

ชุดอาหาร

เชา้ 

เคร่ืองป้ิง

ขนมปัง 

ววั 

 

 

มงัคุด กระติก

นํ้าร้อน 

 1,000   

ไอศรีม ลูกแพร์ ฝร่ัง 

 

 

นอ้ย

หน่า 

เคร่ือง

ป่ัน 

 400   

รวมทั้งหมด  
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ใบงานที ่1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ ข้อมูลทีค้่นพบ แหล่งอ้างองิ 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

เศรษฐศาสตร์ 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

…......................... 

….......................... 

….......................... 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

เศรษฐศาสตร์ 

1. …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

….......................... 

 

….......................... 

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง

เศรษฐศาสตร์ 

1. …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

…......................... 

 

….......................... 

 

….......................... 

ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

เศรษฐศาสตร์หมายถึง 

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

เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็นก่ีประเภท  

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

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

เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

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

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

 

ขั้นสาํรวจและแสวงหาขอ้มูล 
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เศรษฐศาสตร์หมายถึง 

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

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

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

เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็นก่ีประเภท  

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

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

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

เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

 

นกัเรียนนาํความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเลือกผลิตสินคา้และบริการ

อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

 

ขั้นสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและ

หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ โดยใชเ้วลาตอบ 30 นาที 

 3. ใหน้กัเรียนตอบคาํถามโดยการเติมคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดให ้

 

1. “พิษนํ้าท่วม ผลผลิตเสียหาย ฉุดสม้โอทบัทิมสยามขาดตลาด” 

หลงัจากท่ีเกิดฝนตกหนกัต่อเน่ืองมาหลายวนัในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ส่งผลใหเ้กิด

ปัญหานํ้ าท่วมขงัในหลายพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีทาํการเกษตรไดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้

เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าปากพนัง อาํเภอปากพนงั เกษตรกรปลูก

ส้มโอทบัทิมสยาม ผลไมข้ึ้นช่ือของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีราคาสูงถึงลูกละ 300 – 500 บาท 

และมียอดการส่งออกต่างประเทศ ปีละกว่า 4 หม่ืนลูก ทั้งในประเทศฮ่องกง และประเทศจีน กาํลงั

ไดรั้บผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักต่อเน่ืองและนํ้ าท่วมขงั ผูผ้ลิตไม่กลา้รับคาํสั่งซ้ือส้มโอ

ทบัทิมสยามจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฮ่องกง ประเทศจีน ท่ีมีการสั่งซ้ือส้มโอทบัทิม

สยามปีละกว่า 3 - 4 หม่ืนลูก ทําให้ตอนน้ีส้มโอทับทิมสยามขาดตลาดทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

1. 1 จากขอ้ความขา้งตน้ปัจจยัใดเป็นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหส้ม้โอทบัทิมสยามขาดตลาด  

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

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

1.2 จากขอ้ความขา้งตน้ราคาของส้มโอทบัทิมสยามในปี พ.ศ. 2557 น่าจะมีแนวโน้มเป็น

อยา่งไร  เพราะเหตุใด  

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

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

1.3 การเปล่ียนแปลงราคาในขอ้ 1.2 เป็นไปตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์เร่ืองอะไร มีราย

ระเอียดของหลกัการวา่อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. “ชาวสวนพทัลุงเฮ ราคามงัคุดนอกฤดูพุง่ กก.ละ 220 บาท”   

ชาวบา้นจงัหวดัพทัลุงเปิดเผยว่า มงัคุดนอกฤดูกาลท่ีเกษตรกรปลูกแซมในสวนยางพาราได้

ให้ผลผลิตแลว้ โดยจะมีพ่อคา้แม่คา้เขา้รับซ้ือถึงในหมู่บา้น ราคาการซ้ือขายประมาณกิโลกรัมละ 

220 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีชาวสวนพึงพอใจอย่างมาก เน่ืองจากในช่วงฤดูกาลราคามงัคุดจะขาดได้

เพียง 5 – 20 บาทเท่านั้น สําหรับตลาดท่ีรับซ้ือในขณะน้ีคือ ประเทศจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงสภาเกษตร

จงัหวดัพทัลุงไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกมงัคุดแซมในสวนยางพาราไปหลายรายแลว้ 

2.1 จากขอ้ความขา้งตน้ อะไรเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้มงัคุดนอกฤดูกาลมีราคาสูงกว่า

มงัคุดในฤดูกาล  

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

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

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

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

2.2 จากขอ้ความขา้งตน้ นกัเรียนคิดว่าชาวสวนยางพาราควรหนัมาปลูกมงัคุดแทนการปลูก

ยางพารา       อยา่งถาวรหรือไม่ เพราะเหตุใด  

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

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

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

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

2.3 สถานการณ์ในขอ้ความขา้งตน้เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคข์อ้ใดบา้ง  

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

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

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

………………………..…………………………………………………………………………… 
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3. “ปล้ืมปร่ิมส่งออกอาหารทะลกั ทุบสถิติคร้ังแรกแตะ 1 ลา้นลา้น” 

สถาบนัอาหารไดท้าํการประเมินการส่งออกอาหารของประเทศไทยปีน้ี โดยคาดว่าจะมี

มูลค่าสูงถึง 1.01 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงถือเป็นมูลค่าลา้นลา้นบาท 

คร้ังแรกในประวติัศาสตร์ ทั้ งน้ี ปัจจยัท่ีทาํให้มูลค่าส่งออกอาหารทุกประเภทของประเทศไทย

เป็นไปตามเป้า มาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตวั โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน 

ทาํให้ความตอ้งการสินคา้วตัถุดิบ และสินคา้เพื่อการบริโภคขยายตวั เงินบาทอ่อนค่าเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสินคา้เกษตรและวตัถุดิบอ่อนตวั ทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลงสินคา้แข่งขนัได้

ดีข้ึน ประกอบกบัตลาดส่งออกใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย เร่ิมนําเขา้อาหารจากไทยมากข้ึน สําหรับการ

ส่งออกสินคา้อาหารไทยในรอบ 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 851,223 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 

11.5% โดยสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงข้ึน ประกอบดว้ย 5 สินคา้ ไดแ้ก่ ขา้ว ผลิตภณัฑ์มนั

สาํปะหลงั ไก่ เคร่ืองปรุงรส และสบัปะรดกระป๋อง  

3.1 จากขอ้ความขา้งตน้ อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหย้อดการส่งออกอาหารทะเลของไทย

เพิ่มสูงข้ึน 

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

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

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

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

3.2 หากครอบครัวของนกัเรียนเป็นเกษตรกร นกัเรียนจะนาํขอ้มูลขา้งตน้ไปใชว้างแผนทาํ

เกษตรกรรมใหไ้ดผ้ลตอบแทนเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง  

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

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

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

3.3 หากต้องการเพิ่มยอดการส่งออกอาหารทะเลให้ สูงข้ึนอีกโดยใช้ความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ จะสามารถทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง  

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. สุดท่ึง!! ‘ขายหมูป้ิง’ รายไดว้นัละหม่ืน อาชีพธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา 

อคัรเดช และ ไข่มุกข ์พ่อคา้แม่คา้ขายหมูป้ิงท่ีจะนาํ ขา้วจ่ี ปลาร้าบอง หมูป้ิง และเคร่ืองใน

ไก่ป้ิง ออกมาขายวนัละ 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น.บริเวณริมฟุตบาทถนนจิระ เขตเทศบาล

เมือง ส่วนช่วงเยน็จะขายตามตลาดคลองถมตั้งแต่เวลา 17.00 -20.00 น. 

ดว้ยสูตรเฉพาะท่ีคิดข้ึนเอง รสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ริโภค จึงทาํใหเ้ขามี ลูกคา้ทั้งขา้ราชการ 

พนกังานห้างและนกัเรียน-นกัศึกษา มาซ้ือกนัอยา่งคึกคกั ยิ่งช่วงหนา้หนาวขายดิบขายดีจนย่างไม่

ทนั โดยเฉพาะ ‘ขา้วจ่ี’ บางวนัไม่ถึงชัว่โมงก็ขายหมดเกล้ียง เพราะนอกจากอร่อยถูกปากแลว้ ราคา

ยงัไม่แพง ขา้วจ่ี หมูป้ิง เคร่ืองในไก่ป้ิงขายเพียงไมล้ะ 5 บาท ปลาร้าบองกล่องละ 10 บาท แต่ละวนั

จะมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000–6,000 บาท 

อคัรเดช เล่าว่า ยิ่งช่วงหน้าหนาวจะขายดีเป็นพิเศษ มีรายได้เพิ่มข้ึนเป็นเฉล่ียวนัละกว่า 

8,000–10,000 บาท หักตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในครอบครัวแลว้จะเหลือเงินเก็บวนัละ 4,000–5,000 

บาท หลงัยดึอาชีพน้ีมากวา่ 3 ปี ถือวา่ประสบผลสาํเร็จ เล้ียงครอบครัวไดโ้ดยไม่เดือดร้อน 

4.1 จากขอ้ความขา้งตน้ นกัเรียนคิดว่าอะไรบา้งท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้อคัรเดชสามารถ

สร้างรายไดต่้อวนัไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

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

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

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

4.2 หากอคัรเดชตอ้งการพฒันาธุรกิจใหส้ร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึน จะสามารถใชว้ิธีการใดได้

บา้ง 

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

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

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

4.3 การขายหมูป้ิงของอคัรเดช จดัอยูใ่นตลาดทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใด และนกัเรียนคิด

วา่การขายของอคัรเดชใชห้ลกัการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์แบบใดบา้ง 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ผูบ้ริหาร "มาม่า" เผยยอดขายปีน้ีเติบโตตํ่าสุดในรอบ 42 ปี  

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตบะหม่ีก่ึง

สําเร็จรูป "มาม่า" กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจปีน้ีว่า จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ส่งผลกระทบต่อ

ยอดขายมาม่าให้มีอตัราเติบโตเพียงร้อยละ 0.2 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดในรอบ 42 ปี ประกอบกบัเป็นผลมาจาก

การบริโภคบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปในไทยเร่ิมอ่ิมตัวอยู่ท่ีระดับ 45 ซองต่อคนต่อปี สอดคล้องกับ

แนวโนม้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น ท่ีมีการบริโภค 43.4 ซองต่อคนต่อปี โดยพฤติกรรม

การบริโภคไดเ้ปล่ียนไปบริโภคแบบถว้ย (คพั) มากข้ึน 

ขณะเดียวกนัก็ยอมรับว่า เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลการเกษตรลดลงทาํให้ยอดขายมาม่า

ลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงสะทอ้นมาจากตลาดหลกัซ่ึงเป็นกลุ่มรากหญา้ท่ีมีรายไดล้ดลง โดยสังเกตไดว้่า

ขนาดบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปแบบซองไม่เติบโต ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

5.1 จากขอ้ความขา้งตน้ อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีส่งผลใหย้อดขายของ “มาม่า” ลดตํ่าลง  

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

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

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

5.2 “การท่ีราคาพืชผลการเกษตรลดลง ส่งผลใหย้อดขายมาม่าลดลงตามไปดว้ย” จงอธิบาย

วา่เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  

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

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

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

5.3 หากนักเรียนเป็นผูป้ระกอบการของ “มาม่า” จะมีวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ย่างไร

บา้ง  

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ 

 2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดย

ใชเ้วลาตอบ 30 นาที 

 3. ให้นักเรียนตอบคําถามโดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว โดยทํา

เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดให ้

 

1. บุคคลใดปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบัความหมายของคาํวา่ “เศรษฐศาสตร์” นอ้ยท่ีสุด  

ก. กอ้งใชท้รัพยากรโดยเนน้ความพอใจส่วนตวัเป็นหลกั 

ข. แกว้ใชท้รัพยากรโดยเนน้กาํไรสูงสุดเป็นหลกั 

ค. กลา้ใชท้รัพยากรโดยเนน้ประโยชน์สูงสุดเป็นหลกั 

ง. กุง้ใชท้รัพยากรโดยเนน้ความประหยดัสูงสุดเป็นหลกั 

2. สถานการณ์ในขอ้ใดต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัคาํวา่ “เศรษฐศาสตร์มหภาค”มากท่ีสุด  

ก. ราคามงัคุดตกตํ่าอยา่งมากในปีท่ีผา่นมา 

ข. ราคาทองคาํมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนน้ี 

ค. ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยลดลงจากถา้เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ง. ตวัเลขการส่งออกของไทยปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในปีพ.ศ.2558 

3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาคมากท่ีสุด 

ก. ตน้ทุนการผลิตอาหารทะเลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 

ข.อตัราการวา่งงานของประชาชนภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

ค. มูลค่าการส่งออกสนคา้ของประเทศมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน 

ง. รายไดป้ระชาชาติของประเทศเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
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4. “ราคาขา้วตกตํ่า” ควรจดัอยูใ่นเศรษฐศาสตร์ประเภทใด เพราะเหตุใด 

ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของบุคคล  

ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคล  

ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนส่วนใหญ่ 

ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็นเร่ืองของทุกคนในสงัคม 

5. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ก. ช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

ข. ช่วยใหรู้้จกัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

ค. ช่วยใหไ้ดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง 

ง. ช่วยใหรู้้จกัการประหยดัและการออม 

6. โครงการใดเป็นการนาํความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาการขาดแคลนทรัพยากรไดดี้ท่ีสุด  

ก. การรณรงคเ์ร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. การปลูกฝังเร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมผา่นระบบการศึกษา 

ค. การสมัมนาเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากร 

ง. การอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

7. “maximum satisfaction” เป็นเป้าหมายของบุคคลกลุ่มใดในระบบเศรษฐกิจ  

ก. ผูผ้ลิต 

ข. ผูบ้ริโภค 

ค. ลูกจา้ง 

ง. เจา้ของปัจจยัการผลิต 

8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัความสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ  

ก. เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ข. เป็นแนวทางการจดัสรรทรัพยากรในประเทศ 

ค. เป็นแนวทางในการกาํหนดการผลิตและการบริโภคของคนในสงัคม 

ง. เป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 
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9. “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม” สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจในขอ้ใดมาก

ท่ีสุด  

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 

ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

10. เศรษฐกิจท่ีเนน้การแข่งขนัอยา่งอิสระ สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจรูปแบบใดมากท่ีสุด  

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 

ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

11. “ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะกับประเทศต่างๆในโลกมากท่ีสุด” 

นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะมีการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

ข. เห็นดว้ย เพราะเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะเปิดช่องใหน้ายทุนเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรม 

12. “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทาํให้คนในประเทศขยนัไดม้ากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบอ่ืนๆ” 

นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะใชท้รัพยากรไดไ้ม่จาํกดั 

ข. เห็นดว้ย เพราะมีกาํไรเป็นแรงจูงใจ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะกรรมสิทธ์ิเป็นของรัฐ 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะธรรมชาติมนุษยมี์ความตอ้งการจาํกดั 

13. “ทุเรียน” ควรจดัเป็นสินคา้ในตลาดประเภทใด  

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

ค. ตลาดผกูขาด 

ง. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
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14. กลา้เร่ิมปลูกถัว่งอกขาย แสดงวา่กลา้ตอ้งเขา้แข่งขนัในตลาดประเภทใด  

ก. ตลาดผกูขาด 

ข. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ค. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ง. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

15. เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยเป็นตลาดผกูขาด นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะดาํเนินกิจการโดยคนจาํนวนนอ้ย 

ข. เห็นดว้ย เพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาล 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะมีผูข้ายมากกวา่ 1 ราย 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะมีผูข้ายจาํนวนมาก 

16. ขอ้ใดไม่ใช่ผลดีท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้ท่ีอยูใ่นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  

ก. ไดรั้บทราบขอ้มูลของสินคา้อยา่งเปิดเผย 

ข. เลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะมีตวัเลือกจาํกดั 

ค. หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั 

ง. หาซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาไม่แพง เพราะมีผูข้ายจาํนวนมาก 

17. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใดท่ีจาํกดัการเลือกของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ก. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ข. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ค. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ง. ตลาดผกูขาด 

18. พฤติกรรมของบุคคลในขอ้ใดไม่จดัเป็นอุปสงค ์ 

ก. ชยัวฒัน์กูเ้งินเพื่อซ้ือรถยนต ์

ข. ชยัยาซ้ือบา้นแบบผอ่นชาํระเป็นรายเดือน 

ค. ชยัฤทธ์ิยมืเงินเพื่อนนาํมาซ้ือนาฬิกา 

ง. ชยัยทุธ์พยายามออมเงินเพื่อซ้ือเส้ือแบรนดด์งั 
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19. หากนกัเรียนจะนาํความรู้เร่ืองอุปสงคไ์ปใชใ้นการเลือกซ้ือทุเรียน พฤติกรรมในขอ้ใดเหมาะสม

ท่ีสุด  

ก. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงฤดูกาล 

ข. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงนอกฤดูกาล 

ค. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงขาดตลาด 

ง. เลือกซ้ือทุเรียนในช่วงท่ีมีการปรับราคาเพิ่ม 

20. ขอ้ใดต่อไปน้ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคน์อ้ยท่ีสุด  

ก. กรรมวิธีในการผลิต 

ข. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ค. ฤดูกาล 

ง. การคาดการณ์ในอนาคต 

21. “เม่ือเน้ือหมูมีราคาแพงข้ึน ส่งผลให้คนหนัไปบริโภคเน้ือไก่เพิ่มมากข้ึน” การเปล่ียนแปลงของ

อุปสงคใ์นขอ้ความดงักล่าวเกิดจากปัจจยัใดมากท่ีสุด  

ก. ราคาของสินคา้และบริการ 

ข. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ค. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

ง. ราคาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

22. ตามกฎของอุปทาน เม่ือราคาสินคา้และบริการลดลง จะเกิดผลอยา่งไร 

ก. ปริมาณความตอ้งการเสนอขายเพิ่มข้ึน  

ข. ปริมาณความตอ้งการเสนอขายลดลง 

ค. ปริมาณความตอ้งการซ้ือเพิ่มข้ึน 

ง. ปริมาณความตอ้งการซ้ือลดลง 

23. หากนกัเรียนตอ้งทาํใหอุ้ปทานของเงาะกระป๋องใหเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วท่ีสุด ควรเลือกใชว้ิธีใด  

ก. รักษาระดบัคุณภาพของเงาะกระป๋อง 

ข. ลดราคาเงาะกระป๋องใหต้ ํ่ากวา่ราคาปกติ 

ค. เพิ่มการโฆษณาเงาะกระป๋อง 

ง. ลดทอนปัจจยัการผลิตบางอยา่งท่ีไม่จาํเป็น 
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24. นโยบายลดภาษีรถคนัแรกส่งผลอย่างไรกบัอุปทานของรถยนต ์และผลดงักล่าวเกิดจากปัจจยั

กาํหนดอุปทานใด  

ก. อุปทานของรถยนตเ์พิ่มข้ึน ปัจจยัดา้นกรรมวิธีในการผลิต 

ข. อุปทานของรถยนตเ์พิ่มข้ึน ปัจจยัดา้นมาตรการอากร 

ค. อุปทานของรถยนตล์ดลง ปัจจยัดา้นกรรมวิธีในการผลิต 

ง. อุปทานของรถยนตล์ดลง ปัจจยัดา้นมาตรการอากร 

25. “เกษตรกรมกัวางแผนเกบ็เก่ียวผลผลิตในช่วยเทศกาลกินเจ เพราะพืชผกัมกัขายไดร้าคาดี” จาก

ขอ้ความดงักล่าว ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลกบัราคาอุปทานมากท่ีสุด  

ก. ตน้ทุนการผลิต 

ข. กรรมวิธีในการผลิต 

ค. การคาดคะเนของราคาสินคา้ 

ง. ราคาของสินคา้และบริการ 

26. สถานการณ์ใดต่อไปน้ี ทาํใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของอุปทานไดม้ากท่ีสุด  

ก. การผลิตร่มล่องหนท่ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและขายไดใ้นราคาสูง 

ข. การนาํเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชใ้นการทอผา้ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง 

ค. ราคาแป้งสาลีตกตํ่า ทาํใหร้าคาปัจจยัการผลิตขนมปังลดลง 

ง. รัฐบาลยกเวน้ภาษีรถยนตค์นัแรกใหก้บัประชาชน 

27. หากนกัเรียนตอ้งการขายเส้ือผา้ท่ีผลิตเอง ในช่วงแรกไม่ควรใชก้ารกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์

แบบใด  

ก. การกาํหนดราคาโดยใชส่้วนลด 

ข. การกาํหนดราคาเพื่อเจาะตลาด 

ค. การกาํหนดราคาแบบตํ่ากวา่ 

ง. การกาํหนดราคาแบบสูงกวา่ 
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28. การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ นกัเรียน

เห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เห็นดว้ย เพราะเป็นปัจจยัในการสร้างยอดขายสินคา้ 

ข. เห็นดว้ย เพราะเป็นปัจจยัท่ีอธิบายคุณภาพสินคา้ 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะการใชก้ลยทุธ์กาํหนดราคาทาํใหไ้ดก้าํไรชา้ 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหมี้ตน้ทุนการโฆษณาเพิ่มข้ึน 

29. การกําหนดราคาแบบสูงกว่า เหมาะสําหรับสินค้าเฉพาะท่ียากต่อการผลิตลอกเลียนแบบ 

นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. เห็นดว้ย เพราะเป็นกลยทุธ์ท่ีทาํสินคา้ดูมีคุณค่าและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

ข. เห็นดว้ย เพราะทาํใหสิ้นคา้ดูใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหสิ้นคา้ดูมีความน่าสนใจนอ้ยลง 

ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้ลอกเลียนแบบราคาถูกออกมาขาย 

30. หากนักเรียนเป็นผูผ้ลิต “รถยนต์พลงังานนํ้ า” ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตอยู่ท่ี 500,000 บาท ขอ้ใด

ต่อไปน้ีไม่ใช่การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ท่ีควรนาํมาใชเ้พื่อเปิดตวัรถยนตใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั  

ก. การใชก้ลยทุธ์ซ้ือรถแถมสมาร์ทโฟน 

ข. การใชก้ลยทุธ์ซ้ือรถ 100 คนัแรกลดราคา 20 เปอร์เซ็นต ์

ค. การใชก้ลยทุธ์ตั้งราคาแบบเลขค่ีท่ีราคา 499,000 บาท 

ง. การใชก้ลยทุธ์ตั้งราคาแบบสูงกวา่ท่ีราคา 5,000,000 บาท 
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คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้  

 2. แบบสอบถามแต่ละขอ้เป็นการสอบถามความคิดเห็น ไม่มีขอ้ผดิหรือขอ้ถูก และไม่มีผล

ต่อการเรียนของนกัเรียนแต่อยา่งใด ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถามตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การสร้างสรรค์ความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้าน

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ จาํนวน 12 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

   5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

   2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

   1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

ทีม่ต่ีอการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้  
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ตอนที ่1   ให้นักเรียนทาํเคร่ืองหมายถูก (/) ลงในช่องความคดิเห็นแต่ละข้อคาํถามตามความเป็นจริง 

 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

     

2. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

     

3. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นักเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ และพิจารณาเร่ืองท่ีเรียนจนเกิด

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

     

4. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

     

6. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกบัการเรียน 

     

7. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยสร้าง

บรรยากาศเป็นกนัเองระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

     

8. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยสร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหวา่งครูกบันกัเรียน 

     

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

9. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

     

10. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนรู้จกัยอมรับความคิดของผูอ่ื้น 

     

 



 

 

   

 

175 

 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

11. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ช่วยให้

นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทกัษะการตอบคาํถาม 

     

12. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมช่วยให้นักเรียน

ไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน 

     

 

 

ตอนที ่2  ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิม่เติม โดยแสดงความคดิเห็น 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกลุ  นางสาววลัยา แซ่จิว 

ทีอ่ยู่   บา้นเลขท่ี 81 หมู่ 14 ตาํบลบางหลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

   73190 

ทีท่าํงาน  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 68 หมู่ 1 ถนนมาลยัแมน ตาํบลวงัตะก ู 

อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 73000 

 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2542  สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

   โรงเรียนวดัราษฎร์สามคัคี อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2545   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

   โรงเรียนบางหลวงวิทยา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2548  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนมธัยมฐานบินกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2554  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

   วิชาเอกสงัคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา  

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ครู โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 

   (จงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดันครปฐม) 

 

 


