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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหน้า 2) เพ่ือศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน แบบประเมินตนเองของ
นักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้ การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 
(t-test dependent) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

5 หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. ความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้อยูใ่นระดบัดี 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการน าเสนอมโน

ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievements on economic activity in 

daily life of Mathayomsuksa 5 students before and after using advance organizer model 2) study enduring 
understanding on economic activity in daily life of Mathayomsuksa 5 students using advance organizer model 
and 3) study the opinion of Mathayomsuksa 5 students toward advance organizer model. The sample of this 
research consisted of 30 Mathayomsuksa 5/3 students who studied at Wathuayjawrakay Wittayakom School for 
the first semester in 2015 at Wathuayjawrakay Wittayakom School, Phrapathomchedi District, Nakornpathom 
Province of the Office of Secondary School District 9. The research instruments were: 1) lesson plans 2) a 
learning achievements test, 3) an enduring understanding observation 4) a self-assessment form 5 ) a 
questionnaire on the opinion of student advance organizer model. The data were analyzed by using mean (X̅) 
standard deviation (S.D.), t – test for dependent and content analysis. 

The findings were as follows: 
1. The learning achievements on economic activity in daily life of Mathayomsuksa 5 students using 

advance organizer model were higher than before at the level of .05 significance.  
2. The enduring understanding on economic activity in daily life of Mathayomsuksa 5 students after 

using advance organizer model were good mean score. 
3. The opinions of Mathayomsuksa 5 students towards advance organizer model were at high level of 

agreement. 
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ร่วมมือและคอยใหก้ าลงัใจช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนทุกคน ในชั้นเรียนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและแนะน าให้ก าลงัใจเสมอมาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเ้ป็น
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 โลกในยุคปัจจุบนัถือไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวฒันธรรม สืบเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวิทยาการใหม่ๆ การท่ี
จะเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วได้นั้ น  คือ การพัฒนาคนให้ มี
ความก้าวหน้าและมีคุณภาพ หน่ึงในปัจจยัหลักท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั่นคือ 
การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยใน
ปัจจุบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาประเทศเพราะการศึกษาถือว่าเป็น
กระบวนการ ท่ีส าคญัและช่วยพฒันาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมซ่ือสัตยสุ์จริตมีความรับผิดชอบ
และแสวงหาความรู้ โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัและอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่
บณัฑิตมหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ความวา่ 
 

  “....ความรู้ท่ีจะศึกษามีอยูส่ามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบติัการ  
และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซ่ึงแต่ละคนควรเรียนรู้ใหค้รบ  
เพ่ือสามารถน าไปใชป้ระกอบกิจการงาน และแกปั้ญหาทั้งปวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ....” 

 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระองคท์รงเนน้ถึงความส าคญั
ของการศึกษาที่ควรมุ่งเนน้และพฒันาความรู้สู่เยาวชนน าไปพฒันาประเทศชาติต่อไปไดโ้ดยในปี 
2554 รัฐบาลไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายเก่ียวกบันโยบายการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกบัการเรียนรู้ และมีโอกาสได้
เรียนรู้อยา่งเต็มความสามารถ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545) ไดก้ าหนดไวใ้น มาตรา 6 โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการจดั
การศึกษาไวว้่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทาง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และมาตรา 22 กล่าวถึงการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเติมเต็มตาม
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ศกัยภาพจากมาตราดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การศึกษานั้นมีส่วนส าคญัที่จะช่วยในการเตรียมเยาวชน
ให้พร้อมที่จะพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งลว้นตอ้ง
ช่วยกนัส่งเสริมให้เยาวชนของประเทศให้ไดรั้บการศึกษา  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545)ไดมุ้่งเน้น
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลกัผูเ้รียน
เป็นส าคญัผูเ้รียนทุกคนลว้นมีศกัยภาพเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อความรู้เก่ียวกับตนเองและสังคม อีกทั้ ง
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกตใ์ชค้วามรู้มาป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบติัได้ ท าเป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
ความรอบรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา         
ทุกสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 3) จากดังนั้ นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบนัตอ้งเน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาตวัผูเ้รียนเป็นหลักให้ผูเ้รียนคิดเป็น      
ท าเป็น ปฏิบติัได ้ดงันั้นครูจึงตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากแบบเดิมท่ีเป็น
ผูส้อน ผูบ้อก มาเป็นผูค้อยช้ีแนะน าความรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้
จากการแสวงหาด้วยตนเองเพื่ อให้ผู ้เรียนนั้ น มีความสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

สถานศึกษานบัเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีความใกลชิ้ดและสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด
ในการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาใช้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
นกัเรียนของตนและเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมี
คุณธรรมรักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ซ่ึงในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นสาระท่ีมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะ
กระบวนการ มีคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) สอดคลอ้งกบั บุญนาค ตีวกุล, (2538: 2) ท่ีกล่าวว่า
วิชาสังคมศึกษาช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ อีกทั้ งเป็นวิชาท่ีศึกษา
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ความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นเขตวฒันธรรมต่างๆ โดยศึกษาทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ช่วยพฒันา
ความสามารถทางสติปัญญา สังคมและบุคลิกภาพของผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ นอกจากน้ีส านกัวชิาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2551: 1)  กล่าววา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ช่วยให้มีความรู้ความเขา้ใจการด ารงชีวติของมนุษย ์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัใน
สังคม การปรับตวัตามสภาพแวดล้อม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เขา้ใจถึงการพฒันา
เปล่ียนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลาตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความ
อดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ขอ้มูลผลการจดัการเรียนรู้ระบุไดว้า่การศึกษาของประเทศไทยนั้นไดถู้กจดัอนัดบัในเร่ือง
ของคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับท่ี  8 ของอาเซียน จากผลการจัดอันดับในท่ีประชุมของ                 
World Economic Forum (WEF) เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 (ธันวธิ์ดา วงศ์ประสงค์, 2557) ซ่ึงจาก
อนัดบัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศท่ีตกต ่าลงเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นผลมา
จากระบบการศึกษาของไทยท่ียงัไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ อีกทั้งการจดัการ
เรียนการสอนของครูในยุคปัจจุบันนั้ นมักจะมีการสอนในรูปแบบท่ีไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการคิดท่ีน าไปสู่ความรู้ท่ีฝังลึกหรือความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Backward Design  ซ่ึงเป็นกระบวนการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเ้รียนหรือกิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ ดว้ยสาเหตุน้ีนอกเหนือจากการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
คือ ความเข้าใจท่ีคงทน ตามท่ีแมคไทค์ และ วิกกินส์ (Mctighe and Wiggins 2004: 10 - 19 ) และ       
วชัรา เล่าเรียนดี (2552: 196) กล่าวว่าหากครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีคงทนหรือเขา้ใจท่ี
ลึกซ้ึงและย ัง่ยืนได ้จะสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอนไปประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา ซ่ึง
ครูสามารถประเมินไดจ้ากการท่ีนักเรียนใช้ความสามารถในการปฏิบติัภาระงานหรือช้ินงานได ้
สอดคลอ้งกบั กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 8) กล่าวว่าเม่ือนักเรียนไดผ้่านกิจกรรมการเรียนรู้
แลว้ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะปฏิบติัหรือเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกทั้ง 6 ดา้น คือ 1) การอธิบาย ผูเ้รียน
สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี บทความได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบาย เหตุการณ์  หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน พร้อมขอ้มูลและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอธิบายเหตุผล
และวิธีการต่างๆ อีกทั้งยงัสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาว่าส่ิงใดถูกและส่ิงใดผิด
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบการอธิบาย 2) การแปลความหรือการตีความ เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียน
ตอ้งเขา้ใจความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ แลว้สามารถอธิบายไดต้รงประเด็นและชดัเจน 
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การแปลความในเร่ืองต่างๆ ท าให้ผูเ้รียนสะท้อนความเขา้ใจและการรับรู้ขอ้เท็จจริงของตนเอง
ออกมา ผูเ้รียนท่ีเข้าใจความหมายสามารถระบุถึงความส าคัญและขยายความได้ลึกซ้ึง 3) การ
ประยุกต์ใช้ ผูเ้รียนสามารถน าสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการน าความคิดรวบยอด 
หลกัการหรือทกัษะเพื่อน าไปใช้ในการแกปั้ญหาและสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 4) การมีมุมมองท่ี
หลากหลายผูเ้รียนสามารถท่ีจะเขา้ใจปัญหาในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลายและสามารถสรุปโดยอาศยั
มุมมองท่ีแตกต่างออกไป หรือมีมุมมองท่ีแปลกใหม่ นอกเหนือจากความคิดดา้นเดียว 5) การเขา้ใจ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น ผูเ้รียนจะเกิดความสามารถในการเขา้ถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ความเขา้ใจในดา้นน้ีผูเ้รียนตอ้งละทิ้งความรู้สึกของตนเองเพื่อเขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น การเขา้ถึง
ใจผูอ่ื้นเป็นความสามารถท่ีเรียนรู้โลกไดจ้ากมุมมองผูอ่ื้น ใชจิ้นตนาการเพื่อเห็นและเขา้ใจในส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นเห็นอีกทั้งผูเ้รียนตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นได ้และ 6) การรู้ของ
ตนเอง ผูเ้รียนมีความสามารถในการประเมินตนเองและควบคุมตนเอง ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ 
สามารถประมวลขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้และมีความฉลาดเฉลียวปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ได ้

การท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้นั้น ครูจะตอ้งจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาถือไดว้า่ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควรซ่ึงมีสาเหตุจากครูส่วนใหญ่มกัใช้วิธีสอนและการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
การถ่ายทอดความรู้และเน้ือหาเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
อีกทั้ งไม่น าเหตุการณ์หรือปัญหาจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ไม่สนใจวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม และภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2543: 2) สอดคล้องกับ ชาตรี ส าราญ              
(2544: 45) กล่าวว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูมกัเน้นขอ้สอบวดัความรู้ความจ าจาก
ต าราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ไดน้ าความรู้จากภายนอกห้องเรียนมาใช ้เม่ือผูเ้รียนสอบจึงตอ้งท่องจ าต ารา
เป็นจ านวนมากเขา้หอ้งสอบ ซ่ึงเห็นไดว้า่ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
และ รุ่ง แก้วแดง (2541: 6) ได้กล่าวว่า จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งท่องจ าเน้ือหาเป็น
จ านวนมากท าให้ผูเ้รียนมีความทุกข์จากการเรียน ท าให้มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการศึกษา หรือมองการ
เรียนเป็นไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่เร่ืองสนุก และไม่น่าเรียน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ     
ทั้ งเด็กไม่ตั้ งใจเรียน เด็กโดดเรียนเด็กหนีเรียน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดบัชาติ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในเกือบทุกสาระวิชาล้วนมี
คะแนนท่ีตกต ่า โดยเฉพาะในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงเห็นไดจ้ากคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O – NET โดยในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลัง 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2555 รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีคะแนนเฉล่ียของประเทศไม่
ถึงร้อยละ 50 ดังน้ี ร้อยละ 45.51, 33.39 และ 36.27 ตามล าดับ(สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) ในขณะเดียวกนัผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน หรือ    
O – NET ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของโรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม ปี
การศึกษา 2553 – 2555 ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ คือร้อยละ 42.52, 30.27 และ 35.23 ตามล าดบั 
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนวดัห้วยจรเขว้ิทยาคม ได้
จดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในชั้นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงตรงกบัสาระเศรษฐศาสตร์ 
โดยเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิชาพื้นฐานท่ีสอนให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภค
สินคา้และบริการ การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ การค้าระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัซ่ึงถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตในยุค
ปัจจุบนั ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญักบัทุกกลุ่มทั้งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค
และเม่ือผูเ้รียนผ่านการเรียนในวิชาน้ีแลว้จะส่งผลผูเ้รียนเกิดการรู้จกัเลือกสรรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัเพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 21) อีกทั้งยงัเป็น
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเน่ืองจากมีการเปิดเสรีทางการคา้และมีส่วนสัมพนัธ์
กบัระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอยา่งอยา่งยิ่งและเป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน คือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถา้ผูเ้รียนสามารถศึกษาระบบเศรษฐกิจและกลไกตลาดรวมถึงการคา้
ระหวา่งประเทศได ้ยิ่งจะส่งผลให้สามารถน าความรู้จากการเรียนไปพฒันาต่อยอดในการประกอบ
อาชีพในอนาคตและสามารถก้าวเขา้สู่อาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบ จะเห็นได้ว่าเน้ือหาในสาระ
เศรษฐศาสตร์นั้นมีความส าคญัต่อผูเ้รียนในการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมเป็นอยา่งมาก แต่ในปัจจุบนั
การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ยงัไม่ประสบผลส าเร็จอยา่งท่ีควรซ่ึงสังเกตไดจ้ากการ
ประเมินของฝ่ายวิชาการโรงเรียนวดัห้วยจรเขว้ิทยาคมพบว่า ในรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา มี
ผูเ้รียนท่ีไดผ้ลการเรียนในระดบั 3 – 4 ในปีการศึกษา 2555 คิดเป็นร้อยละ 68.38 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียนท่ีตั้งไวคื้อร้อยละ 80 หากครูจดัการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจท่ีคงทนไดน้ั้นยิ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากนกัเรียนจะเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้ท่ีอยูภ่ายในตวัเอง เช่น สามารถอธิบาย 
สามารถแปลความ สามารถประยุกต์ใช้ การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น
และการประเมินตนเอง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ดังกล่าวท่ีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ แต่ในความเป็นจริงครูมักจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ 
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สอดคลอ้งกบั ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2552: 10 ) วา่ครูส่วนใหญ่มกัจดัการเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิมๆ เช่น การสอนแบบท่องจ า การบอกให้จดหรือให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาด้วย
ตนเองซ่ึงผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจเน้ือหาไดค้รบทุกประเด็น อีกทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีมี
เน้ือหาส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆ เป็นจ านวนมากจบัประเด็นไดย้าก หากให้
ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเองจึงเป็นส่ิงท่ียากจะเข้าใจในเน้ือหาอย่างถูกตอ้งจึงตอ้งอาศยักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึนผูเ้รียนจึงไม่สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สิริวรรณ ศรีพหล (2540: 54) ท่ีพบปัญหาวา่
ในการจดัการเรียนการสอนในสาระเศรษฐศาสตร์และสาระอ่ืนๆ ในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ครูส่วนใหญ่ยงัใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากกว่าการสอนแบบใหม่ ท าให้นักเรียนขาด
โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือฝึกฝนการแก้ปัญหาในด้านเน้ือหาวิชา ท าให้นักเรียนเห็นว่า
เน้ือหาวชิายงัไม่สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าได ้ 

จากผลคะแนนเฉล่ียท่ีปรากฏในรายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียน        
วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าระดบัประเทศ จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดศึ้กษาการ
จดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยผูว้ิจยัเห็นว่ารูปแบบการน าเสนอ              
มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า (Advance Organizer Model) เป็นการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมายจากการสอน
ของครู โดยการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลใหม่ หรือความคิดรวบยอด
ใหม่ท่ีจะตอ้งเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนไม่ตอ้งท่องจ า โดยน าหลกัการทัว่ไปท่ีน ามาใช้ คือ การจดัเรียบ
เรียงขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการให้เรียนรู้ ออกเป็นหมวดหมู่ น าเสนอกรอบ หลกัการกวา้งๆ ก่อนท่ีจะ
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ในเร่ืองใหม่ และบอกให้ทราบเก่ียวกบัหัวขอ้ส าคญัท่ีเป็นความคิดรวบยอดใหม่ท่ี
จะตอ้งเรียนในขณะนั้นการเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้นั้นผูเ้รียนจะได้
รู้จกัการจดัล าดบัและให้ความส าคญัของเน้ือหา อีกทั้งผูเ้รียนตอ้งน าความรู้เก่าและความรู้ใหม่มา
ผสมผสานเขา้ด้วยกนัในรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้ายงัมีส่วนประกอบของผงั
กราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัระบบความรู้ช่วยใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจในรายละเอียดต่างๆ ไดฝึ้กคิด
วเิคราะห์ ไตร่ตรอง และฝึกจดัหมวดหมู่  ช่วยใหค้รูไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไปได ้การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ จอยซ์และวีล 
(Joyce and weil) ไดพ้ฒันารูปแบบดงักล่าวข้ึนมาจากทฤษฎีของออซูเบล (Ausubel 1961 อา้งถึงใน, 
ทิศนา แขมมณี,2551: 15 )  ท่ีกล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นทฤษฎีท่ี เน้น
ความส าคญัของการเรียนรู้อยา่งมีความเขา้ใจ การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดร้วมหรือเช่ือมโยงส่ิงท่ี
เรียนรู้ใหม่ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด หรือความรู้ท่ีไดรั้บใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญากบั
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ความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนซ่ึงสามารถจะน ามาเช่ือมโยงและแสดงออกมาในรูปแบบของ
ช้ินงานหรือผลงานของผูเ้รียนเอง การท่ีผูเ้รียนได้เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่เข้าสู่โครงสร้างทาง
ปัญญาจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคงความรู้เขา้ใจความรู้ไดง่้ายข้ึน จดจ าไดน้านและจดัล าดบัความคิด
เพื่อเช่ือมโยงความรู้ท าให้เกิดความเขา้ใจ สอดคล้องกบั ฆนัท ธาตุทอง (2545: 52) กล่าวว่าการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าให้กบัผูเ้รียนถือว่าเป็นส่ิงส าคญัเพราะจะท าให้ผูเ้รียนคิดไดย้่างมี
ประสิทธิภาพเพราะผูเ้รียนจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าเขา้ดว้ยกนัท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมาย โดยรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้โดยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนดว้ยรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าประกอบดว้ย3ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1) ขั้น
เสนอมโนทัศน์กว้าง (Presentation of Advance Organizer) ศึกษาโครงสร้างองค์ความรู้และ
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ของเร่ืองท่ีจะสอนให้อยูใ่นความคิดรวบยอด โดยแสดงออกมาเป็นผงักราฟิก
เพื่อเช่ือมโยงความรู้ ขั้นท่ี 2) ขั้นน าเสนอสาระหลัก (Presentation of Learning Task of Material) 
เป็นการเช่ือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ และใช้ผงั
กราฟิกในการประกอบการจดัการเรียนรู้ร่วมด้วย ขั้นท่ี 3) ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Strengthening 
Cognitive Organizer) ครูเช่ือมโยงใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลตามแผนผงัความคิด จาก
แนวความคิดหลกัไปสู่แนวคิดยอ่ย ซ่ึงครูตอ้งใชว้ิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การผสมผสานความรู้ 
การทบทวนความรู้ การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการตอบสนองออกมาเพื่อให้ครูรับรู้ถึงความรู้ท่ีไดรั้บ
โดยอาจจะใหผู้เ้รียนบรรยายหรืออธิบายหลกัการพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเทคนิคแผนผงักราฟิกเขา้มาเสริมกบัรูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้า เน่ืองดว้ยแผนผงักราฟิกช่วยให้นกัเรียนไดแ้สดงถึงความรู้ความคิดของผูเ้รียน
ออกมาเป็นแผนภาพท าให้ครูเขา้ใจและสามารถรับรู้ถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยแอนเดอร์สัน และ 
ออซูเบล (Anderson and Ausubel 1965, อา้งถึงใน ศิริลกัษณ์ หย่างสุวรรณ 2543: 23 ) และ ทิศนา 
แขมมณี (2543: 2) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคแผนผงักราฟิกวา่ เป็นแผนผงัท่ีประกอบไปดว้ยความคิดหรือ
ขอ้มูลส าคญัๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ท่ีท าใหเ้ห็นโครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระ
นั้นๆ เป็นเทคนิคท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยให้
เกิดความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ ได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึนและจดจ าได้นานกล่าวถึงประโยชน์ของการใช้
เทคนิคผงักราฟิกว่าเป็นการใช้เทคนิคการจดัขอ้มูลด้วยแผนภาพนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู้ต ่าหรือเข้าใจในเน้ือหาผิดๆ และช่วยให้นักเรียนมีความกระจ่างใน
ความรู้มากข้ึน ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเน้ือหา เห็นถึงความสัมพนัธ์ในแต่ละส่วนท่ีเช่ือมโยง
เข้าหากันอีกทั้ งยงัช่วยสรุปความรู้ได้ดี สอดคล้องกับ มณฑา หิรัญบัฎ (2549: 23) กล่าวถึงการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคผงักราฟิก ช่วยให้ครูไดท้ราบว่าความคิดของผูเ้รียนเป็น โดยส่ืออกมาใน
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การเช่ือมโยงผงักราฟิก จึงท าใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงใดหรือนกัเรียน
ยงัขาดทกัษะใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม อีกทั้ง พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2544: 126 - 127) และ  ณัฐ สิมะธมันนัท ์
(2551: 39) กล่าวถึงประโยชน์ของเทคนิคแผนผงักราฟิกท่ีคลา้ยกนัว่าเป็นเทคนิคท่ีช่วยพฒันาการ
เรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และจดัระบบความคิด และการ
จดัระบบในการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เห็นโครงสร้าง โดยรวมเน้ือหาท่ีเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระวา่ง
เน้ือหาซ่ึงส่งผลให้ท าความเขา้ใจได้ง่าย ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาความรู้ได้ดี เน่ืองจาก
ผูเ้รียนได้จดัระบบความคิดและลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง อีกทั้งช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาปัญญาอย่าง
หลากหลาย (Multiple Intelligences) ทางดา้นภาษา ทางดา้นการคิดและดา้นมิติสัมพนัธ์ได ้

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน 
เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าเพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะและขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนต่อไป 
 

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้และความเขา้ใจท่ีคงทนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล (Ausubel 1961 อา้งถึงใน, ทิศนา แขมมณี 2551: 16 ) โดยกล่าววา่เป็นการ
เรียนท่ีผูเ้รียนได้รับมาจากการท่ีครูอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ให้ทราบและผูเ้รียนรับฟังดว้ยความ
เขา้ใจโดยผู ้เรียนเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนรู้กบัโครงสร้างพุทธิปัญญาท่ีได้เก็บไวใ้นความ
ทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ในอนาคต การเรียนรู้อย่างมีความหมายน้ีจะจดัอยู่ในกลุ่มปัญญา
นิยม หรือกลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Theory) เป็นกลุ่มท่ีเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด 
เช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียง
อยา่งเดียว เป็นกระบวนการท างานภายในสมอง การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจาก
การสะสมขอ้มูล การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้น
การกระท าและการแกปั้ญหาต่างๆ  
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยน ำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ (Advance Organizer Model) 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้การให้มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า จอยซ์และวีล (Joyce and weil : 
2004) ได้พฒันาข้ึนแนวความคิดน้ีข้ึนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายจากการสอน
หรือบรรยายของครู โดยการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลใหม่ หรือ
ความคิดรวบยอดใหม่ ท่ีจะตอ้งเรียน จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายท่ีไม่ต้อง
ท่องจ า หลกัการทัว่ไปท่ีน ามาใช้ คือ การจดั เรียบเรียง ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการให้เรียนรู้ ออกเป็น
หมวดหมู่ น าเสนอกรอบ หลกัการกวา้งๆ ก่อนท่ีจะให้เรียนรู้ในเร่ืองใหม่ แบ่งบทเรียนเป็นหัวขอ้ท่ี
ส าคญั และบอกให้ทราบเก่ียวกบัหัวขอ้ส าคญัท่ีเป็นความคิดรวบยอดใหม่ท่ีจะตอ้งเรียนโดยจอยส์
และวลีไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอโนทัศน์กว้ำง (Presentation of Advance Organizer) ครูแสดงผงัมโน
ทศัน์กวา้งในเร่ืองท่ีจะสอนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะเรียนในคาบนั้น เพื่อแสดง
ถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั พร้อมทั้งตั้งค  าถามกระตุน้นกัเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจในการ
เรียนและตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นน ำเสนอสำระหลัก (Presentation of Learning Task of Material) ครูน าเสนอ
เน้ือหาใหม่ผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และมีการใช้ผงักราฟิกช่วยในกระบวนการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่ม 

ขั้นที่ 3 ข้ันสร้ำงองค์ควำมรู้ (Strengthening Cognitive Organizer) นักเรียนน าความรู้ท่ี
ไดเ้รียนมาทบทวนโดย ให้นกัเรียนบอกลกัษณะเฉพาะเของเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ หรือให้นกัเรียนบอก
ขอ้ดี ข้อด้อย หรือความแตกต่างของเน้ือหาท่ีเรียน รวมทั้งให้นักเรียนระบุถึงหลกัการหรือสรุป
สาระส าคญัของเร่ือง แลว้บอกแนวทางในการน าความรู้ไปประยกุตใ์นชีวติประจ าวนั  

จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษารูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าแลว้เห็นว่าเป็นรูปแบบ
ดงักล่าวมีขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในวิชาสังคมศึกษาและในสาระเศรษฐศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงน า
รูปแบบดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 
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ควำมเข้ำใจทีค่งทน (Enduring Understanding) 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้านั้น ท าให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ท่ีอยูคู่่กบัตวัเองท่ีเรียกวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understanding)ตามท่ีแมค
ไทค์ และ วิกกินส์ (Mctighe and Wiggins: 2004) ไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจท่ีคงทนทั้ง6 ดา้นท่ีจ าเป็น
ต่อผูเ้รียนน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีคงทนและย ัง่ยนื ไดแ้ก่ 
 1.การอธิบาย (Can explain) หมายถึง การอธิบายเหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆ หรือหลกัการ 
โดยแสดงเหตุผล ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือประกอบการอา้งอิง เช่ือมโยงกบั
ประเด็นหรือปัญหาต่างๆ  
 2. การตีความ (Can interpret) หมายถึง การพิจารณาถึงความหมาย หลกัการหรือเน้ือหาท่ี
ปรากฏเพื่อหาสาระและใจความส าคญัของส่ิงๆ นั้น 
 3.การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Can apply) หมายถึง การน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.การมีมุมมองท่ีหลากหลาย (Have perspective) หมายถึง การมองเห็นและรับรู้ประเด็น
ต่างๆ มองเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในหลากหลายแง่มุมพร้อมทั้งตดัสินใจ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี 
ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงสนบัสนุน 
 5.การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น (Can empathize) หมายถึงการเขา้ใจคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนบน
พื้นฐานประสบการณ์เดิมของตนเอง รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 6.การรู้จกัตนเอง (Have self – knowledge) หมายถึง การรู้จกัและเข้าใจค่านิยม วิถีชีวิต 
อุปนิสัยและการเรียนรู้ของตน วา่มีส่ิงใดบา้งท่ียงัไม่เขา้ใจ และสะทอ้นประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ตนไดช้ดัเจน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า 
เม่ือผูเ้รียนไดผ้า่นกระบวนการทั้ง 3 ขั้นดงักล่าวแลว้ส่ิงท่ีจะเกิดกบัตวัผูเ้รียนคือ ความเขา้ใจท่ีคงทน 
(Enduring Understanding) ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอมโนทศัน์กวา้ง เกิดความเขา้ใจท่ีคงทน
ในเร่ืองของการอธิบาย การตีความ การมีมุมมองท่ีหลากหลาย ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเสนอสาระหลกั เกิด
ความเขา้ใจท่ีคงทนในดา้นการอธิบาย การตีความ การมีมุมมองท่ีหลากหลาย และในขั้นท่ี 3 ขั้น
สร้างองคค์วามรู้ เกิดความเขา้ใจท่ีคงทนในดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น
และการรู้จกัตนเอง จากการศึกษาแนวคิดหลกัการและขั้นตอนของรูปแบบการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยั
ไดท้  ากรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความเข้าใจท่ีคงทนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้อยูใ่นระดบัใดและเป็นอยา่งไร 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั อยูใ่นระดบัใด 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

ตัวแปรตำม 
(Dependent Variable) 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กำรน ำเสนอ        
มโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ 

ขั้นที ่1 ขั้นเสนอมโนทศัน์กว้ำง  
 ครูแสดงผงัมโนทัศน์กวา้งของเร่ือง
เพื่อให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ
เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ 
ขั้นที ่2 ขั้นน ำเสนอสำระหลกั 
 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาใหม่
โดยใชผ้งักราฟิกสนบัสนุนส่งเสริม 
 ขั้นที ่3 ขั้นสร้ำงองค์ควำมรู้. 
 นัก เรียน ฝึ กก ารใช้ ค วาม รู้  ส รุป
สาระส าคัญและแนวทางการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 

 

 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
 
ความเขา้ใจท่ีคงทน  
เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ 
 2. ศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
 3. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ สูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความเข้าใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ อยูใ่นระดบัดี 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม จ านวน 250 คน    
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1โรงเรียน         
วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ 
   2.1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
   2.2.2 ความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
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เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เน้ือหาท่ีน าสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา การก าหนดค่าจา้ง และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงและควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 
 
ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดท้  าการทดลองการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้
เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 คาบเรียน 
 
นิยำมศัพท์  

1. รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ หมายถึง แบบแผนของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยน าเสนอข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอด มีขั้ นตอน  3 ขั้น ประกอบด้วย  1) ขั้นเสนอโนทัศน์กว้าง (Presentation of 
Advance Organizer) ครูแสดงผงัมโนทศัน์กวา้งของเร่ืองเพื่อให้นกัเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาทั้งหมดท่ีจะเรียนในคาบนั้น และแสดงถึงความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั 
พร้อมทั้งตั้งค  าถามกระตุน้นกัเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจในการเรียนและตรวจสอบความรู้เดิม
ของผูเ้รียน 2) ขั้นน าเสนอสาระหลัก (Presentation of Learning Task of Material) ครูจดักิจกรรม
การเรียนรู้เน้ือหาใหม่โดยใช้ผงักราฟิกสนบัสนุนส่งเสริมเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
ของเน้ือหาใหม่ท่ี เรียนเพิ่ม และ 3) ขั้ นสร้างองค์ความรู้ (Strengthening Cognitive Organizer) 
นกัเรียนสรุปสาระส าคญัและแนวทางการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยนกัเรียนน า
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาทบทวน ให้นกัเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ หรือให้นกัเรียน
บอกข้อดี ข้อเสียหรือเปรียบเทียบความแตกต่างของเน้ือหาท่ีเรียน รวมทั้ งให้นักเรียนระบุถึง
หลกัการหรือวิธีการน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวนัพร้อมทั้งนกัเรียนสรุปสาระส าคญัของ
เร่ือง  
 2. ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม
และการประเมินตนเองของนกัเรียน โดยการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน 6 ดา้น ดงัน้ี 1) การอธิบาย 
2) การแปลความ 3) การประยุกต์ 4) การมีมุมมองท่ีหลากหลาย 5) การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น      
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6) การรู้จกัตนเอง ซ่ึงวดัไดจ้ากการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 
และแบบประเมินตนเองท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
  2.1 การอธิบาย หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเน้ือความหรือ
ขยายข้อความ เร่ืองราวต่างๆ โดยมีการบอกลักษณะ คุณสมบัติ ขั้นตอน หรือการยกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อช่วยให้การอธิบายชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 การแปลความ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการแสดงความเขา้ใจใน
เน้ือหาหลกั ความคิดหรือประเด็นส าคญัของเร่ืองหรือการเอาเร่ืองราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่อย่าง
สมเหตุสมผล ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.3 การประยุกต์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการน าความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองราวต่างๆ ไปปรับเปล่ียนใช้เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือใน
สถานการณ์จ าลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.4 การมีมุมมองท่ีหลากหลาย หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการกล้า
แสดงออกอย่างน่าเช่ือถือในการระบุจุดดี จุดอ่อนจากมุมมองท่ีหลากหลาย จ าแนก แยกแยะ 
พิจารณา เก่ียวกบัขอ้มูล กฎเกณฑ์ ทฤษฎี ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.5 การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความสนใจ
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้นยอมรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น ใจกวา้ง ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบ
สังเกตพฤติกรรม 
  2.6 การรู้จกัตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะรับรู้ดว้ยตนเอง มีการรู้
คิด มีการปรับตวัและวิธีปฏิบติัตนในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองออกมาผ่านทางช้ินงาน ซ่ึงวดั
ไดจ้ากแบบประเมินตนเอง 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงวดัจากแบบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 4. ความคิดเห็น หมายถึง ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ในดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
และดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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5. นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัห้วยจรเข้
วทิยาคม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 1. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า มีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความเขา้ใจท่ีคงทนท่ีสูงข้ึน 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครู สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน
สาระอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเน้ือหาคลา้ยกนั 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้าไปประยุกต์ปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเนน้เน้ือหาเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อนกัเรียนหรือโรงเรียนอ่ืนๆได ้  
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16 

 บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  

1. หลกัสูตรโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 
1.1 โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1.2 ค  าอธิบายรายวชิา ส 32101 สังคมศึกษา 2 
1.3 โครงสร้างรายวชิา ส 32101 สังคมศึกษา 2 

 2. ทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
  2.1 ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
  2.2 ประเภทของการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
 3. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
  3.1 ความหมายของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
  3.2 ประเภทของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
  3.2 ขั้นตอนรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 4. แผนผงักราฟิก (Graphic Organizer) 
  4.1 ความหมายของแผนผงักราฟิก 
  4.2 ประเภทของแผนผงักราฟิก 
  4.3 ประโยชน์ของแผนผงักราฟิก 

5. ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
  5.1 ความหมายของความเขา้ใจท่ีคงทน 
  5.2 ลกัษณะของความเขา้ใจท่ีคงทน 
  5.3 วธีิการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัในประเทศ  
  6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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หลกัสูตรโรงเรียนวดัห้วยจรเข้วทิยาคม 
วสัิยทัศน์ 

โรงเรียนวดัห้วยจรเขว้ิทยาคมเป็นสถานศึกษาชั้นน าท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี     
มีความรู้มุ่งสู่สากล 
พนัธกจิ 
  1. พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 2. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
 4. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดักกการส่ือสาร 

5. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ โดยเนน้กีฬาสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
 เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มุ่งสู่สากล และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตาม
ศกัยภาพโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและประเมินผลดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมตามสภาพจริง อิงการพฒันา
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมและพฒันาการจดัสถานท่ี บรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย โดยเนน้การคิดวิเคราะห์ 
คิด แกปั้ญหาคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีวิสัยทศัน์ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และท างานเป็นกลุ่มได ้
 6. ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ 

7. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ     
โดยเนน้กีฬาและกรีฑาสู่สากล 
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8. ส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ภาคีเครือข่าย การให้ความ
ร่วมมือ สนบัสนุนดา้นการพฒันาการศึกษา 

9. ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร พฒันานวตักรรม 
การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการองคก์ร และระบบสารสนเทศ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้อย่าง
นอ้ย 2 ภาษา 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

                1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

                2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

                4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการ
อยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



19 
 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก โดยทางโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมไดน้ ามาใชเ้พื่อให้เกิดกบัตวัผูเ้รียนมี  
8  ประการ  ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ  
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วชิาพืน้ฐาน 

  
วชิาเพิม่เติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาค 
4 ส 30201 จิตตปัญญาศึกษา 1 1.0 2 

4 ส 30262 
เทคโนโลยทีาง
ภูมิศาสตร์ 

1.0 2 

4 ส 30264 ภูมิปัญญาไทย 1.0 2 
5 ส 30202 จิตตปัญญาศึกษา 2 1.0 2 
5 ส 30211 สิทธิมนุษยชน 1.0 2 
5 ส 30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 2 
6 ส 30203 จิตตปัญญาศึกษา 3 1.0 2 
6 ส 30263 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1.0 2 
6 ส 30266 อาเซียนศึกษา 1.0 2 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม      
       ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาค 
4 ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0  2  
4 ส 31102 พระพุทธศาสนา 1 1.0 2 
4 ส 31103 ประวติัศาสตร์ 1 1.0 2 
5 ส 32101 สังคมศึกษา 2  1.0 2 
5 ส 32102 พระพุทธศาสนา 2 1.0 2 
5 ส 33103 ประวติัศาสตร์2 1.0 2 
6 ส 33101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
6 ส 33103 พระพุทธศาสนา 3 1.0 2 
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ค าอธิบาย 
รายวชิา ส 32101  สังคมศึกษา 2 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษารูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ตลาดและประเภทของตลาด ท่ีส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ 
การก าหนดราคาตามอุปสงค ์และอุปทาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและอตัราค่าจา้งแรงงานในสังคมไทย 
บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจดัสรรในทาง
เศรษฐกิจ ความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความส าคญั
ของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและแนวทางการแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ 
 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล ทกัษะการพูด เขียน กระบวนการกลุ่ม ฝึก การ
แกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผู ้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีจิตส านึก รู้เท่าทัน พร้อมในการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
 ส 3.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 
 ส 3.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 
  

รวม 7 ตัวช้ีวดั 
1. นกัเรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกบั ตลาด การก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ 

ของโลกยคุปัจจุบนัได ้
2. นกัเรียนสามารถตระหนกัถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคม     

ประเทศ 
3. นกัเรียนสามารถตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสหกรณ์ท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

ในระดบัชุมชนและภูมิภาค 
4. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ขได ้
5. นกัเรียนสามารถอธิบายบทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบายการเงิน กาคลงัในการพฒันา  

เศรษฐกิจของประเทศ 
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6. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมี 
ผลต่อสังคมไทย 

7. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศใน 
รูปแบบต่างๆ ได ้
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โครงสร้างรายวชิา  
ส 32101  สังคมศึกษา 2 

 

ล าดบั
ที ่

ช่ือหน่วย             
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์
น่ารู้ 

ส 3.1  ม.4-6/1 
 

 ความหมาย ความส าคญัของวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
 ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2 10 

2 ระบบ
เศรษฐกิจ 
โลก  

ส 3.1  ม.4-6/1 
 
 

 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
 ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีขอ้เสีย

ของตลาดประเภทต่างๆ 

4 10 

3 กลไกราคา 
 

ส 3.1  ม.4-6/1 
 

 การก าหนดราคาตามอุปสงค ์และอุปทาน      
การก าหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีใน
สงัคมไทย 
 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และ
การควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย และจดัสรร
ในทางเศรษฐกิจ 
 การก าหนดค่าจา้ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
อตัราค่าจา้งแรงงานในสงัคมไทย 

6 10 

4 นโยบาย
การเงิน การ
คลงักบัการ
พฒันา

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ส 3.2  ม.4-6/1 
 

 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลงั
ของรัฐบาลในดา้น 
 รายรับรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่อ
งบประมาณหน้ีสาธารณะ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของประชาชน 

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ และ
การใชจ่้ายของรัฐ แนวทางการแกปั้ญหาการ
วา่งงาน 

- ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด 

- ตวัช้ีวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น GDP, GNP รายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคล ทางการ 

6 20 
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ล าดบั
ที ่

ช่ือหน่วย             
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน 

5 เศรษฐกิจ
ระหวา่ง
ประเทศ 

ส 3.2  ม.4-6/2 
ส 3.2  ม.4-6/3 

 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

 การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ 

 ปัจจยัต่างๆท่ีน าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขนั 

การขดัแยง้ และการประสารประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ  

 บทบาทขององคก์รความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจท่ีส าคญัในภูมิภาคต่างๆของโลก 

เช่น WTO, NAFTA, EU, IMF, ADB, 

OPEC, FTA, APEC ในระดบัต่างๆ เขต

ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ และบทบาทของ

องคก์รระหวา่งประเทศในเวทีการเงินโลก

ท่ีมีผลกบัประเทศไทย 

 ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพ่ึงพาทาง

เศรษฐกิจ 

 ววิฒันาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ในยคุโลกาภิวตัน์ของไทย 

 ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ปัจจยัต่างๆ ท่ี

น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขนัการขดัแยง้ 

และการประสานประโยชนท์างเศรษฐกิจ

วธีิการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

8 20 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างรายวชิา ส 32101 สังคมศึกษา 2 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 2 ระบบเศรษฐกิจโลก และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 กลไกราคา ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย
ประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา การ
ก าหนดค่าจา้ง และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงและควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจดัสรร
ในทางเศรษฐกิจ  
 

ล าดบัที ่ ช่ือหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง)  
น า้หนัก
คะแนน 

6 เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

ส 3.1  ม.4-6/2 
 

 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติของตนเอง และครอบครัว 
 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การคา้และบริการ 
 ปัญหาการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา โดย
การศึกษาวเิคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคมฉบบัท่ีผา่นมา 
การพฒันาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมฉบบัปัจจุบนั 

6 10 

7 สหกรณ์ไทย ส 3.1  ม.4-6/3 
 

 ววิฒันาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
 ความหมายความส าคญั และหลกัการของ
ระบบสหกรณ์ 
 ตวัอยา่งและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย 
ความส าคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 

3 10 

8 การพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน 

ส 3.1  ม.4-6/4 
 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
ตวัอยา่งของการรวมกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ
ในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 

3 10 



26 
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ความหมายของทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 ออซูเบล (Asubel 1963 อา้งถึงใน, ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ 2552: 28 – 29) ได้ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้อย่างมีความหมายว่า หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามรถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างมโนทศัน์หรือความรู้ใหม่กบัมโนทศัน์หรือความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างทางปัญญาของ
ผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ืองกนั ทฤษฎีของออซูเบลเป็นทฤษฎีท่ีหาหลกัการอธิบายการเรียนรู้ท่ี
เรียกว่า "Meaningful Verbal Learning" เท่านั้น โดยเฉพาะการเช่ือมโยงความรู้ท่ีปรากฏในหนงัสือ
ท่ีโรงเรียนใชก้บัความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนในโครงสร้างสติปัญญา (Cognitive Structure) 
หรือการสอนโดยวิธีการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดว้ยถอ้ยค า ทฤษฎีของออซูเบล เนน้ความส าคญัของการ
เรียนรู้อย่างมีความเขา้ใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้เรียนรวมหรือเช่ือมโยง 
(Subsumme) ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่หรือขอ้มูลใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้
ท่ีไดรั้บใหม่ในโครงสร้างสติปัญญากบัความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนอยู่แลว้ ทฤษฎีของออซู
เบลบางคร้ังเรียกวา่ "Subsumption Theory" การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  นัน่คือ ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยง 
(Subsumme) ส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่ หรือขอ้มูลใหม่ กบัความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนท่ีมีในโครงสร้างใน
สติปัญญาของผูเ้รียนมาแลว้  
 จากความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความหมายท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การเรียนรู้
อยา่งมีความหมายเป็นการเรียนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ใหม่และความรู้เก่าเขา้ดว้ยกนั 
แลว้สร้างเป็นความรู้ของตนเองในโครงสร้างทางปัญญา 
 ตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ออซูเบล(Asubel) 
ไดแ้บ่งวา่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมายข้ึนอยูก่บัตวัแปร 3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่ิง (Materials) ท่ีจะตอ้งเรียนรู้จะตอ้งมีความหมาย ซ่ึงหมายความวา่จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเคยเรียนรู้และเก็บไวใ้นโครงสร้างพุทธิปัญญา 
 2. ผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์และมีความคิดท่ีจะเช่ือมโยงหรือจดักลุ่มส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่
ใหส้ัมพนัธ์กบัความรู้หรือส่ิงท่ีเรียนรู้เก่า 
 3. ความตั้งใจของผูเ้รียนและการท่ีผูเ้รียนมีความรู้ คิดท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ให้มี
ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างพุทธิปัญญา ท่ีอยูใ่นความทรงจ าแลว้ 
 นอกจากตัวแปรทั้ ง 3 อย่างดังกล่าวแล้ว ออซูเบล(Asubel) กล่าวว่า การสอนจะต้อง
ค านึงถึงวยัของนักเรียนดว้ย เพราะถา้หากนกัเรียนไม่พร้อมท่ีจะรับหรือรับโดยไม่เขา้ใจ ก็อาจจะ
ตอ้งใชก้ารท่องจ าแบบนกแกว้นกขนุทอง 
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ประเภทของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 ออซูเบล (Asubel) ไดแ้บ่งการเรียนรู้อยา่งมีความหมายออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. Subordinate learning เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยมีวธีิการ 2 ประเภท คือ 
  1.1 Deriveration Subsumption เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่กบัหลกัการ
หรือกฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมาแลว้ โดยการไดรั้บขอ้มูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอก แลว้สามารถดูดซึมเขา้
ไปในโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งมีความหมาย โดยไม่ตอ้งท่องจ า 
  1.2 Correlative Subsumption เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเกิดจากการขยายความ 
หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีมาก่อนใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ 
 2. Superordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจดักลุ่มส่ิงท่ีเรียนใหม่
เขา้กบัความคิดรวบยอดท่ีกวา้งและครอบคลุมความคิดยอดของส่ิงท่ีเรียนใหม่ เช่น สุนขั แมว หมู 
เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
 3. Combinatorial Learning เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ ต่างๆเชิงผสม ในวิชา
คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต เช่นการเรียนรู้เก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกักบัระยะทางในการท่ีท าใหเ้กิดความสมดุล 
 นอกจากน้ี ออซูเบลและโรบินสัน (Asubel and Robinson 1967: 57 – 28 ) ไดเ้สนอวา่การ
เรียนรู้อยา่งมีความหมายจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี คือ 

1. ลักษณะการจดัเน้ือหา เน้ือหาควรจดัให้ผูเ้รียนได้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิง 
ล าดบัชั้นความเหมือนหรือความต่าง ความขดัแยง้ เพื่อใหผู้เ้รียนจบัประเด็นส าคญัของเน้ือไดง่้ายข้ึน 

2. ระดบัความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว
ผูเ้รียนแต่ละคนมีโครงสร้างทางปัญญาแตกต่างกนัตามระดบัการรับรู้ทางสมอง ดงันั้นผูเ้รียนท่ี
สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เขา้กบัส่ิงท่ีเรียนใหม่ไดดี้มากเพียงใดย่อมให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมายมากข้ึน 

3. ความพยายามในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมายยอ่สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนอยากท่ีจะเรียนรู้ต่อไป และพยายามท่ีจะเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งพยายามกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
พยายามท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายหากการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไม่พยายามเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม จะท าใหผู้เ้รียน
ใช้การจดจ าโดยปราศจากการเขา้ใจอยา่งมีความหมายเม่ือตอ้งยอ้นระลึกถึงขอ้มูลจะพบวา่ความจ า
ในส่วนนัน่ลดลง 
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 ออซูเบล(Asubel)ได้เสนอแนะเก่ียวกับ Advance Organizer ว่าเป็นรูปแบบท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของครู โดยการสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งความรู้ท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลใหม่ หรือความคิดรวบยอดใหม่ ท่ีจะตอ้งเรียน จะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายท่ีไม่ตอ้งท่องจ า หลกัการทัว่ไปท่ีน ามาใช ้คือ 
  1. การจดั เรียบเรียง ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้ ออกเป็นหมวดหมู่ 
  2. น าเสนอกรอบ หลกัการกวา้งๆ ก่อนท่ีจะใหเ้รียนรู้ในเร่ืองใหม่ 
  3. แบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อท่ีส าคญั และบอกให้ทราบเก่ียวกบัหัวข้อส าคญัท่ีเป็น
ความคิด รวบยอดใหม่ท่ีจะตอ้งเรียน   
 ออซูเบลถือว่า Advance Organizer มีความส าคญัมากเพราะเป็นวิธีการสร้างการเช่ือม
ช่องวา่งระหวา่งความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรู้้แลว้ (ความรู้เดิม) กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง เรียนรู้
เพื่อผูเ้รียนจะไดมี้ความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ไดดี้และจดจ าไดไ้ดดี้ข้ึน ฉะนั้นผูส้อนควรจะใช้รูปแบบ
Advance Organizer ช่วยผูเ้รียนในการเรียนรู้ทั้งประเภทการรับอย่างมีความหมายและการคน้พบ
อยา่งมีความหมาย  
 จากการศึกษาขอ้มูลทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออซูเบล ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการ
ดงักล่าวมาปรับและประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยัในขั้นการสอน โดยการท่ีผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนได้เกิดการเช่ือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่เขา้ด้วยกันในขั้นการจดัการเรียนรู้ และให้
ผูเ้รียนเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และแสดงออกมาในรูปของ
แผนผงักราฟิก 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
 

ความหมายของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับ Advance Organizer Model มีค  าท่ี มี

ความหมายเหมือนกนั 2 ค า คือ รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าและส่ิงช่วยจดัมโนมติ
ล่วงหนา้ ดงันั้นในงานวจิยัเล่มน้ีผูว้จิยัจึงขอใชค้  าวา่ รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  

Joyce and Weil ได้พฒันารูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า ข้ึนมาโดยอาศยั
ความคิดและทฤษฎีของ Ausubel ท่ีช่วยให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีมีจ านวนมากแก่
ผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า (Advance Organizer Model) มีผูท่ี้ให้ความหมายไว ้
ดงัน้ี  
 Joyce and Weil (2004) กล่าวถึงรูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า หมายถึง     
การเรียนรู้มโนทศัน์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะหรือส่ิงส าคญัของส่ิงนั้น 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเช่ือมโยงความรู้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระ
ต่างๆ อยา่งเขา้ใจและสามารถใหค้  านิยามของมโนทศัน์นั้นดว้ยตนเอง 
 ทิศนา แขมมณี (2547: 229) กล่าวถึงรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ หมายถึง
วิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ของผูเ้รียนเขา้ด้วยกัน โดยครู
น าเสนอมโนทศัน์ท่ีกวา้งแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระใหม่ ขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนรู้สาระ
ใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถน าสาระใหม่นั้นไปเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์กวา้งท่ีให้ไวล่้วงหน้าแลว้ ท าให้
การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน  
 สมใจ ธนบดีวิวฒัน์ (2549: 13) กล่าวถึงรูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า 
หมายถึง ส่ิงท่ีจดัข้ึนเพื่อเตรียมโครงสร้างของระบบความคิดของผูเ้รียน ท าให้นักเรียนมองเห็น
ขอบข่ายของเน้ือหาอย่างกวา้งๆ เพื่อประสานความรู้ระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมท่ีอยู่ใน
โครงสร้างทางสติปัญญาของนกัเรียน ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนเกิดความกระจ่างในการเรียนรู้ ซ่ึงจะอยู่
ในรูปของหลกัการหรือมโนมติก็ได ้
 สรุป ความหมายของการน าเสนอมโนทศัน์ล่วงหน้า หมายถึง แนวทางในการจดัการเรียน
การสอนโดยการน าเสนอขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอดได ้
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ประเภทของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า  
Joyce and Weil (2004: 129) และ ขนิษฐา ขนัติยู (2542: 5) ได้กล่าวถึงการให้มโนทัศน์

กวา้งล่วงหนา้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
1. การให้มโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าแบบอธิบาย (Expository Organizer) การให้มโนทศัน์

กวา้งล่วงหน้าแบบน้ีมีจุดเด่นตรงท่ีผูส้อนตอ้งสอนความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยมาก่อน เพราะจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพรวมหรือประเด็นหลกัๆ ท่ีจะตอ้งเรียน รวมทั้งประเด็นส าคญัยอ่ยๆ ใน
แต่ละแนวคิดหลกัวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง จากนั้นจึงค่อยเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ต่อไป 
จะท าใหช่้วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2.  การให้มโนทศัน์ล่วงหน้าแบบเปรียบเทียบ (Comparative Organizer) การให้มโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้ประเภทน้ีเหมาะส าหรับการสอนท่ีให้มโนทศัน์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกบัมโนทศัน์เดิมของ
ผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เปรียบเทียบและเขา้ใจความแตกต่างระหว่างมโนทศัน์เดิมกบัมโน
ทศัน์ใหม่ แล้วเช่ือมโยงกลายเป็นความรู้ของตนเองเหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้เดิม
มาแลว้ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้การให้มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าแบบอธิบาย ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจประเด็นต่างๆ ของเร่ืองไดง่้ายเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผูส้อนตอ้งอธิบายความรู้ในส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไม่เคยรู้มาก่อนและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนของกลุ่มตวัอยา่งยงัมีนอ้ยซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มอ่อน  
 
ขั้นตอนรูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 
 Joyce and Weil (2004: 256 - 258 ) ไดเ้สนอขั้นตอนรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ไว ้3 ขั้น ดงัน้ี  
 ขั้นที ่1 ขั้นเสนอมโนทัศน์กว้าง (Presentation of Advanced Organizer) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 ระบุจุดประสงคข์องบทเรียนท่ีชดัเจน ใหผู้เ้รียนมีความสนใจและไดท้ราบ
เป้าหมายในการเรียน ซ่ึงช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
  1.2 น าเสนอส่ิงช่วยจดัมโนทศัน์ล่วงหนา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1.2.1 การระบุลกัษณะเฉพาะทั้งหมด 
   1.2.2  การใหต้วัอยา่งท่ีหลากหลาย 
   1.2.3  การใหภ้าพรวมของส่ิงท่ีจะเรียน 
   1.2.4  การย  ้าและทบทวน 

1.3 ตระหนกัถึงความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่มีเพียงพอหรือไม่ ครูควรทบทวนก่อน
เสนอสาระใหม่ 
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 ขั้นที ่2 ขั้นน าเสนอสาระหลกั (Presentation of Leaning Task or Material) ประกอบดว้ย 
  2.1 น าเสนอเน้ือหาและส่ือการสอนท่ีมีการจดัระบบของกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ล าดบั 
  2.2 สร้างความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 ขั้นที ่3 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Strengthening Cognitive Organizer) เพื่อท าใหค้วามรู้ใน
โครงสร้างทางสติปัญญาของผูเ้รียนแขง็แกร่งข้ึน โดยมี 4 กิจกรรม คือ 
  3.1 ใชห้ลกับูรณาการความรู้ใหก้ลมกลืน ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
   3.1.1 เตือนความจ าของผูเ้รียนเก่ียวกบัแนวคิดหลกัท่ีเรียน 
   3.1.2 ใหผู้เ้รียนสรุปลกัษณะเฉพาะหลกัของความรู้ใหม่ 
   3.1.3 ทบทวนค าจ ากดัความท่ีชดัเจน 
   3.1.3 สอบถามถึงความแตกต่างระหวา่งประเด็นหลกัท่ีไดจ้ากเน้ือหาเก่า
กบัเน้ือหาใหม่ 
  3.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการรับรู้ส่ิงท่ีเรียนอยา่งกระฉบักระเฉง โดยครูกระตุน้หรือ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการคิด ดงัน้ี 

3.2.1ใหผู้เ้รียนอธิบายความรู้ใหม่วา่สามารถเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเขามี
อยูแ่ลว้ อยา่งไร  

3.2.2 ใหผู้เ้รียนลองยกตวัอยา่งเพิ่มเติมเก่ียวกบัมโนทศัน์หรือขอ้ความใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2.3 ใหผู้เ้รียนอธิบายประเด็นส าคญัของเน้ือหา ดว้ยค าพูดของนกัเรียนเอง 
3.2.4 ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหากบัความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีต่างไป

จากความรู้ใหม่ 
  3.3 ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจแนวคิดหลกัของเน้ือหา การช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เน้ือหา
ไดช้ดัเจน อาจท าไดโ้ดยการตั้งค  าถามใหน้กัเรียนวเิคราะห์ถึงหลกัการน าไปใช ้
  3.4 ช่วยขยายความใหช้ดัเจน การท าใหเ้กิดความชดัเจนในเน้ือหา ในกรณีท่ีผูเ้รียน
อาจมีปัญหาเก่ียวกบัส่ือการเรียนบางส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจชดัเจน ผูส้อนอาจอธิบายเพิ่มเติมในส่ิงท่ี
สอนหรือน าเสนอไปแลว้ ตลอดจนอธิบายการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
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 จากขั้นตอนรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ของ Joyce and Weil ผูว้จิยัจึงได้
สรุปเป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

ขั้ น ที่  1 ขั้ น เส น อ โน ทั ศ น์ ก ว้ าง  (Presentation of Advance Organizer) ค รู แส ด ง                  
ผงัมโนทศัน์กวา้งในเร่ืองท่ีจะสอนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะเรียนในคาบนั้น เพื่อ
แสดงถึงความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั พร้อมทั้งตั้งค  าถามกระตุน้นักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึก
สนใจในการเรียนและตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน  

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอสาระหลัก (Presentation of Learning Task of Material) ครูน าเสนอ
เน้ือหาใหม่ผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และมีการใช้ผงักราฟิกช่วยในกระบวนการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาใหมท่ี่เรียนเพิ่ม 

ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างองค์ความรู้ (Strengthening Cognitive Organizer) นักเรียนน าความรู้ท่ี
ไดเ้รียนรู้มาทบทวนโดย ให้นกัเรียนบอกลกัษณะเฉพาะเของเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ หรือให้นกัเรียนบอก
ขอ้ดี ขอ้ย หรือเสียหรือเปรียบเทียบความแตกต่างของเน้ือหาท่ีเรียน รวมทั้งให้นักเรียนระบุถึง
หลกัการหรือวิธีการน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวนัพร้อมทั้งนกัเรียนสรุปสาระส าคญัของ
เร่ือง  
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แผนผงักราฟิก 
(Graphic Organizer) 

 
แผนผงักราฟิก เป็นเทคนิคท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาจากการจดัโครงสร้างความคิดล่วงหน้าตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) ของเดวิด ออซูเบล (David P. 
Asubel) นักจิตวิทยาอเมริกัน ท่ีเสนอการจดัโครงสร้างความคิด หรือมโนทศัน์ล่วงหน้า เพื่อใช้
ส าหรับอ่านและท าความเขา้ใจเน้ือหา โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปไดอะแกรม และรูปภาพต่างๆ 
 
ความหมายของแผนผังกราฟิก 
 มีนกัวชิาการหลายคนใหค้วามหมายของแผนผงักราฟิกไว ้ดงัน้ี 
 บรอมลีย์ และคณะ (Bromley et al. 1995: 4) กล่าวถึงความหมายของแผนผงักราฟิกว่า 
หมายถึง การน าเสนอความรู้ให้เห็นเป็นภาพ เป็นวธีิจดัโครงสร้างขอ้มูล การจดัการในรายละเอียดท่ี
ส าคญัของมโนทศัน์หรือหวัขอ้ต่างๆ อยา่งเป็นล าดบั 
 ดกัและเมลิสสา (Doug and Melissa 2008: 1 ) กล่าวถึงความหมายของแผนผงักราฟิกว่า 
หมายถึง เคร่ืองมือการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่า สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งยดืหยุน่และไม่มีท่ี
ส้ินสุดจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการจดัล าดบัของกระบวนการคิดของผูเ้รียนท าให้เห็น
จุดแขง็ จุดอ่อนของความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งชดัเจน 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2544:  129) กล่าวถึงความหมายของแผนผงักราฟิกว่า หมายถึง แบบ
ของการส่ือสาร เพื่อใชน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ มีความเขา้ใจง่าย กระชบั 
กะทดัรัด ผงักราฟิกนั้นไดม้าจากการน าขอ้มูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ มาท าการจดักระท า
ข้อมูลต้องใช้ทักษะการคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจดัประเภท การ
เรียงล าดบั การใชต้วัเลข จากนั้นจึงเลือกแบบผงักราฟิก เพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีจดักระท าไวแ้ลว้ ตาม
วตัถุประสงค ์
 ทิศนา แขมมณี (2543: 2) กล่าวถึงความหมายของแผนผงักราฟิกว่า หมายถึง แผนผงัทาง
ความคิด ประกอบไปดว้ยความคิดหรือขอ้มูลส าคญัๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ท่ีท าใหเ้ห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระนั้นๆ เป็นเทคนิคท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้
เน้ือหาสาระต่างๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ ไดง่้ายข้ึน เร็วข้ึนและจดจ า
ไดน้าน 
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 อชัรี เอกโทชุน (2544: 47) กล่าวถึงความหมายของแผนผงักราฟิกว่า หมายถึง เคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นกระบวนการคิดของผูส้ร้างแผนภาพ หากนกัเรียนเป็นผูส้ร้างแผนภาพจะท าให้
เห็นว่านกัเรียนเรียนรู้อะไร และท าให้นักเรียนเขา้ใจกระบวนการคิดของตนเองเน่ืองจากสามารถ
อธิบายออกมาเป็นแผนภาพได ้
 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ แผนผงักราฟิก หมายถึง เคร่ืองมือในการสรุปและแสดง
การเช่ือมโยงความรู้ในส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียน เพื่อช่วยในการจดัการความรู้ท่ีผ่านสมองให้เกิดข้ึน
อยา่งเป็นระบบ  
 
ประเภทของแผนผงักราฟิก 
 แผนผงักราฟิกมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์และเน้ือหาท่ีใช้ในการจดัการ
ความรู้ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป โดยมีนกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของแผนผงักราฟิกไว ้ดงัน้ี 
 คาแกน (Kagan 1998: 3 – 4 ) ไดแ้บ่งประเภทของแผนผงักราฟิกไว ้ดงัน้ี 
  1. แผนผงักรากฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นมโนทศัน์ เช่น      
ผงัความคิด (Mind Map) และผงัมโนทศัน์ (Concept Map) 
  2. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการเปรียบเทียบ 
เช่น เวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) และ ทีชาร์ต (T – Chart)  
  3. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเหตุเป็นผล เช่น    
ผงักา้งปลา (Fish Bone) 
  4. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนข้อมูลท่ีเป็นการเรียงล าดับ
เหตุการณ์หรือขั้นตอน เช่น ผงัเรียงล าดบั (Chain) และ ผงัวฎัจกัร (Cyclical Map) 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2542: 10) ไดเ้สนอแผนผงักราฟิกประเภทต่างๆ ไวด้งัน้ี 
  1. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอท่ีเป็นหมวดหมู่และการแบ่ง
ประเภท เช่น ผงัการจ าแนกประเภทของขอ้มูล  
  2. แผนผงักราฟิกทีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการเปรียบเทียบ 
เช่น แผนภูมิกง แผนภูมิแท่ง และตารางเปรียบเทียบ 
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 จากประเภทต่างๆ ของผงักราฟิก สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นมโนทศัน์ มี 3 ชนิด 
ดงัน้ี 
   1.1 ผงัความคิด (Mind Map) 
   ผงัความคิดเป็นแผนผงักราฟิกท่ีแสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือ
ความคิดต่างๆ ให้เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม โดยใช้เส้นค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี 
เคร่ืองหมาย และภาพแสดงความหมายและความเช่ือมโยงของความคิดหรือสาระนั้นๆ ดงัแผนภูมิท่ี 2 
 
 
  

 

 

 

 

  

แผนภูมิท่ี 2 ผงัความคิด1 

 

 

 

 

                                                 

1 ทิศนา แขมมณี. เทคนิควธีิการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการคิด. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545), 50. 
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   1.2  ผงัมโนทศัน์ (Concept Map) 
   ผงัมโนทศัน์เป็นแผนผงักราฟิกท่ีแสดงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดไว้
ตรงกลางและแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ใหญ่และมโนทศัน์ยอ่ยๆ เป็นล าดบัขั้น ดว้ยเส้น
เช่ือมโยง ดงัแผนภูมิท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 ผงัมโนทศัน์2 
   1.3 ผงัไดอะแกรม (Diagram) เป็นแผนผงักราฟิกท่ีใชส้รุปประเด็น และ
รายละเอียด ท่ีเช่ือมโยงกนัซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ดงัแผนภูมิท่ี 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 ผงัไดอะแกรม3 

                                                 

2 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 393.   

3 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ.  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 397. 
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2. แผนผงักราฟิกทีมีวตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการเปรียบเทียบ 
ประกอบดว้ยดงัน้ี  
   2.1 ผงัเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) เป็นแผนผงักราฟิกท่ีเป็นผงั
วงกลม 2 วง หรือมากกวา่ท่ีมีส่วนหน่ึงซอ้นกนัอยู ่เป็นผงักราฟิกท่ีเหมาะส าหรับการน าเสนอส่ิง 2 
ส่ิงหรือมากกวา่ ซ่ึงมีทั้งความเหมือนกนัและความต่างกนั ดงัแผนภูมิท่ี 5 

แผนภูมิท่ี 5 ผงัเวนน์ไดอะแกรม4 
 

   2.2 ผงัทีชาร์ต (T – Chart) เป็นแผนผงักราฟิกท่ีแสดงความแตกต่างของ
ส่ิงท่ีศึกษา ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 6  
 

ความเห็นทีเ่หมือนกนั ความเห็นทีแ่ตกต่าง 

 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 6 ผงัทีชาร์ต5 
 

                                                 

4 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 397. 

5พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต์. พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545), 55. 

 

AB 
ส่ิงท่ีเหมือนกนั 

B 
ส่ิงท่ีแตกต่างกนั 

A 
ส่ิงท่ีแตกต่างกนั 
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   2.3 แผนภูมิกง เป็นแผนผงักราฟิกท่ีแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลโดยเป็น
การแสดงสัดส่วนขอ้มูล ดงัแผนภูมิท่ี 7 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7 แผนภูมิกง6 
  

   2.4 แผนภูมิแท่ง เป็นแผนผงักราฟิกท่ีแสดงใหเ้ห็นและเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร 
โดยตวัแปรนั้นมีค่าไม่ต่อเน่ืองกนั ดงัแผนภูมิท่ี 8  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8 แผนภูมิแท่ง7 
 

                                                 

6 วรรณทิพา รอดแรงคา้ และ พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ การพฒันาการคิดของครูด้วยกจิกรรม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. (กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ 2542), 52. 

7 วรรณทิพา รอดแรงคา้ และ พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ การพฒันาการคิดของครูด้วยกจิกรรม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. (กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ 2542), 54. 

ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 
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2.5 ตารางเปรียบเทียบ เป็นแผนผงักราฟิกแบบตารางแสดงใหเ้ห็นถึง
ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของขอ้มูล ดงัแผนภาพท่ี 9  
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 9 ตารางเปรียบเทียบ8 
 

  3. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเหตุเป็นผล ดงัน้ี 
   3.1 ผงักา้งปลา เป็นผงัท่ีน าเสนอขอ้มูลให้เห็นถึงสาเหตุและผลของเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ดงัแผนภาพท่ี 10 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 10 ผงักา้งปลา9 
 
 
 
 
 

                                                 

8 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 397. 

9 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 395. 
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  4. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการเรียงล าดบั
เหตุการณ์ หรือ ขั้นตอน มีดงัน้ี 
   4.1 ผงัวฏัจกัร เป็นผงัท่ีแสดงล าดบัขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นวงกลมหรือ
เป็นวฏัจกัรท่ีไม่แสดงจุดส้ินสุดหรือจุดเร่ิมตน้ท่ีแน่นอน ดั้งแผนภูมิท่ี 11  
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11 ผงัวฏัจกัร10 
 

   4.2 ผงัเรียงล าดบั ใชแ้สดงล าดบัขั้นตอนของส่ิงต่างๆ หรือกระบวนการ
ต่างๆ ดงัแผนภูมิท่ี 12  
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 12 ผงัเรียงล าดบั11 
 
 
 

                                                 

10 Kagan, Spencer. Graphic Organizer Cooperative Learning. (1998), n.p.  
11 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี

ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 394. 
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 5. แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคก์ารน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการจดัหมวดหมู่และการแบ่ง
ประเภท คือ ผงัการจ าแนกขอ้มูล เป็นแผนผงักราฟิกท่ีใชแ้สดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ โดยจดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติับางประการร่วมกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัในการจ าแนกประเภทของ
ส่ิงท่ีตอ้งศึกษานั้นตอ้งมีเกณฑท่ี์ตอ้งใชใ้นการจ าแนกเสมอ ดงัแผนภูมิท่ี 13 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 13 ผงัจ าแนกประเภทขอ้มูล12 
 

 จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้า่แผนผงักราฟิกสามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 5 ชนิด คือ 1) แผนผงั
กราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นมโนทศัน์ 2) แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบขอ้มูล 3) แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเหตุ เป็น
ผล 4) แผนผงักราฟิกท่ีมีวตัถุประสงคก์ารน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการเรียงล าดบั และ 5) แผนผงักราฟิก
ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นการจดัหมวดหมู่และแบ่งแยกประเภท ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดน้ าแผนผงักราฟิกเขา้มาใชก้บัการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าในขั้นการสอนทั้ง 3 ขั้น
และใหผู้เ้รียนไดส้รุปความรู้และสาระส าคญัออกมาเป็นแผนผงักราฟิก 
 
 
 

                                                 

12 ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551), 393. 
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ประโยชน์ของแผนผงักราฟิก 
 แอนเดอร์สัน และ ออซูเบล (Anderson and Asubel 1965, อ้างถึงใน ศิ ริลักษณ์  หย่าง
สุวรรณ 2543: 26 ) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผงักรากฟิกไวด้งัน้ี 
 1. ในการเรียนมโนทศัน์ท่ียากๆ การใชเ้ทคนิคในการจดัขอ้มูลดว้ยแผนภาพจะมีประโยชน์
กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถสูง เพราะจะช่วยใหจ้ดัระบบความคิดก่อนเรียน ท าใหง่้ายต่อการเรียนรู้ 
อีกทั้ งก็เป็นผลดีกับนักเรียนท่ีมีความสามารถต ่า และผูเ้รียนท่ีมีการเขา้ใจเน้ือหาผิดๆ ให้เข้าใจ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2. ถา้ใชเ้ทคนิคการจดัขอ้มูลดว้ยแผนภาพอยา่งชดัเจน เท่ียงตรงและจดัไวดี้แลว้จะช่วยใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้ความชดัเจนและถูกตอ้งมากข้ึน 
 3. ช่วยให้เห็นภาพรวมของเน้ือหาท่ีเรียน มองเห็นความสัมพนัธ์ในแต่ละส่วนของเน้ือหา
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดถู้กตอ้ง 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544: 126 - 127) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผงักราฟิกไวด้งัน้ี 
 1. เป็นการพฒันาการคิดในระดบัสูง คือ ฝึกให้ผูเ้รียนใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
การเปรียบเทียบ การจดักลุ่ม การสร้างมโนทศัน์ การสร้างแบบแผน เป็นตน้ 
 2. ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน การใช้แผนภาพเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนคิด ปฏิบติัด้วย
ตนเอง การท าดว้ยตนเองจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจความรู้ เน้ือหา หรือบทเรียนนั้นๆ 
 3. ช่วยให้ผูเ้รียนจดจ าได้ เป็นความจ าแบบถาวร เพราะผูเ้รียนใช้การคิดในการจดักระท า
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง และการไดเ้ห็น ไดว้าดภาพ เม่ือมี
การออกแบบแผนภาพ เพื่อน าเสนอเป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนจ าเน้ือหาความรู้นั้นไดม้ากข้ึน 
 4. ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาปัญญาอย่างหลากหลาย (Multiple Intelligences) สามารถพฒันาได ้
3 ดา้น ดงัน้ี 
  4.1 ปัญญาดา้นภาษา โดยการใชค้  า ภาษา การสร้างประโยค สร้างวลี เพื่อน าเสนอ
องคค์วามรู้  
   4.2 ปัญญาดา้นการคิด และ คณิตศาสตร์ โดยการใชท้กัษะการคิดต่างๆ รวมทั้งใช้
ตวัเลข การค านวณ เพื่อนจ าเสนอขอ้มูลอยา่งมีความหมาย 
  4.3. ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ เน่ืองจากการน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภาพเนน้ภาพ เส้น 
และสีสันท่ีสามารถมองเห็นได ้
 สรุปไดว้่าประโยชน์ของแผนผงักราฟิก สามารถช่วยพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูและ
นกัเรียนไดใ้นเวลาเดียวกนั ช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจดัการการความคิด
อยา่งเป็นระบบ และท าให้ผูเ้รียนมองเห็นโครงสร้างของความรู้ เห็นความสัมพนัธ์ส่งให้เกิดความ
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เขา้ใจต่อบทเรียนหรือเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ช่วยพฒันาดา้นภาษา และดา้นมิติสัมพนัธ์ อีกทั้งครูสามารถ
ตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนท่ีแสดงออกมาและประเมินความคิดของนกัเรียนไดใ้นเวลาเดียวกนั  
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ความเข้าใจทีค่งทน 
 (Enduring Understanding) 

 

ความเขา้ใจท่ีคงทน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ติดอยูก่บัผูเ้รียนหลงัส้ินสุดการเรียนรู้เร่ืองนั้นแลว้ 
ซ่ึงเป็นความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่น  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและทกัษะท่ีได้รับไป
บูรณาการประยุกต์ใชต่้อยอดความรู้  เพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากข้ึน  จนส่งผลกระทบต่อการ
ใชชี้วติในภายภาคหนา้ 
 

ความหมายของความเข้าใจที่คงทน 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความเขา้ใจท่ีคงทนไว ้ดงัน้ี 
 McTighe & Wiggins (1998: 10) ได้ให้ความหมายของความเขา้ใจท่ีคงทนว่าเป็น ความรู้
และทกัษะท่ีฝังลึกในตวันักเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึง
แตกต่างไปจากส่ิงท่ีท าเป็นประจ าได ้
 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 8) และ วชัรา เล่าเรียนดี (2552: 196) ได้ให้ความหมาย
ของความเขา้ใจท่ีคงทนคลา้ยกนัวา่ เม่ือผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง ย ัง่ยนืและสามารถน าไปใชไ้ด้
ตลอดเวลา มีความส าคัญต่อการเรียนรู้เพราะเป็นความรู้ประเภทฝังลึก (Deep Knowledge) ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้และการด าเนินชีวติไดต้ลอด 
 เฉลิม  ฟักอ่อน (2552: 38) ได้ให้ความหมายของความเขา้ใจท่ีคงทนว่า คือ ความเขา้ใจท่ี
เกิดข้ึนคงทนติดอยูก่บัผูเ้รียนหลงัส้ินสุดการเรียนในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจดัการเรียนรู้นั้น
แลว้อยา่งยาวนานมัง่คง ทั้งยงัเป็นความรู้ท่ีฝังแน่น ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดงักล่าวไป
ปรับประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลต่อการด าเนินชีวติในภายหนา้ 
 จากความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่า ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่กบัตวั
นักเรียนเม่ือเรียนจบเน้ือหาแล้วสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
 
ลกัษณะของความเข้าใจทีค่งทน 
 McTighe & Wiggins (1998: 115) กล่าววา่ การท่ีเราจะรู้วา่นกัเรียนมีพฒันาการหรือไม่นั้น 
ดูไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสะทอ้นความเขา้ใจท่ีคงทนทั้ง 6 ดา้นออกมา เม่ือนกัเรียนมีความ
เขา้ใจท่ีคงทนแลว้ ควรมีความสามารถในการปฏิบติัและสามารถท าส่ิงดงัต่อไปน้ีทั้ง 6 อยา่งได ้
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1. Can explain สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์อย่างชดัเจน พร้อม
ขอ้มูล ทฤษฎี และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการอีกทั้งยงัสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกา้วเกินค าตอบเพียงผดิหรือถูก 

2. Can interpret สามารถแปลความให้เกิดความหมายท่ีชดัเจน ช้ีให้เห็นคุณค่า แสดงให้
เห็นความเช่ือมโยงสู่ชีวติจริง และผลกระทบท่ีอาจมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. Can apply สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีต่างไปจากท่ีเรียนรู้มาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. Have perspective มีมุมมองหลากหลาย สามารถมองข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองท่ี
หลากหลาย สามารถท่ีจะเห็นหรือรับรู้ประเด็นความคิดต่างๆ และตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ โดย
ผ่านขั้นตอนการวิพากษ์ วิจารณ์ และมุมมองในภาพกวา้ง โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง
สนบัสนุนการรับรู้ 

5. Can empathize มีความละเอียดอ่อนท่ีจะซึมซับ รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง สามารถบอกคุณค่าในส่ิงต่างๆ ท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น หรือคิดวา่ยากท่ีจะเช่ือถือได ้ดว้ยการ
พิสูจน์สมมติฐานเพื่อท าใหข้อ้เทจ็จริงนั้นๆ ปรากฏ 

6. Have self – knowledge รู้จกัตนเอง ตระหนกัถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบติั ค่านิยม อคติ
ของตนเอง ตลอดจนปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง ตระหนักถึง
ความสามารถทางด้านสติปัญญา วิถีชีวิต ความเป็นตวัตนของตวัเอง ซ่ึงคือเบา้หลอมความเขา้ใจ 
ความหยัง่รู้ในเร่ืองราวต่างๆ 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 21) กล่าวถึงลักษณะของความ

เขา้ใจท่ีคงทนทั้ง 6 ดา้นไวด้ั้งน้ี 
ด้านที่ 1 การอธิบาย หมายถึง การอธิบายแนวคิด ทฤษฎีอย่างมีเหตุผลท่ีใชค้วามรู้ในการ

พิจารณาเหตุการณ์ การกระท าหรือความคิด ตวัอย่างเช่น พ่อครัวอธิบายว่าการใส่มสัตาดในน ้ ามนั
พืชและน ้ าส้มสายชูให้ผสมกนัไดเ้พราะมสัตามเป็นตวักระตุน้การผสมผสาน ถา้นกัเรียนสามารถ
เขา้ใจและสามารถอธิบายเป็นระบบเช่ือมโยงเหตุผล และใช้หลกัเกณฑ์ในการอธิบาย สามารถ
คาดคะเน เช่ือมโยงข้อมูล ท านายข้อมูลจากท่ีมีอยู่ และประเมินคุณภาพข้อมูลท าให้เกิดความ
กระจ่าง 

ด้านที่ 2 การแปลความ หมายถึง แปลความ ขยายความ การให้ความหมายในด้านน้ีคือ
ความเขา้ใจเป็นผลจากการเรียบเรียงความคิดท่ีส าคญั การหาความกระจ่าง ในศาสตร์ท่ีศึกษาโดย
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การบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ในแง่มุมของความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประสบการณ์
ของมนุษย ์ 

การแปลความในเร่ืองต่างๆ ท าให้นักเรียนสะทอ้นความเขา้ใจและการรับรู้ข้อเท็จจริง 
นักเรียนท่ีเข้าใจความหมาย สามารถระบุถึงความส าคญัและขยายความได้ ลึกซ้ึงการตีความจะ
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ 

ด้านที่  3 การประยุกต์ใช้ความรู้  หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ใหม่ในบริบทท่ีหลากหลาย (McTighe & Eiggins:2004) กล่าวกว่า 
ความเขา้ใจ หมายถึง การน าความคิดรวบยอด หลกัการหรือทกัษะเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและ
สถานการณ์ใหม่ การตดัสินใจว่าเม่ือใดท่ีศกัยภาพท่ีมีอยู่พอเพียงท่ีจะน ามาใช้ และเม่ือใดท่ีตอ้ง
พฒันาทกัษะและความรู้ 

ด้านที่ 4 การมีมุมมองที่หลากหลาย หมายถึง ความสามารถเขา้ใจปัญหาในด้านต่างๆ         
ท่ีหลากหลายและสามารถสรุปโดยอาศยัมุมมองท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากความคิดดา้นเดียวท่ี          
ไม่ยืดหยุน่ การช่วยให้เขา้ใจมุมมองอาจใช้ค  าถาม เช่น เป็นความคิดจากมุมมองใคร อะไรท่ีท าให้
ความตอ้งการและส่ิงท่ีคลุมเครือมีความกระจ่าง มีหลกัฐานสนบัสนุนมุมมองหรือไม่ จุดเด่นจุดดอ้ย
ของความคิดนั้นๆ เป็นอยา่งไร ขอ้จ ากดัคืออะไร แลว้จะเป็นอยา่งไรต่อ 

ความเขา้ใจดา้นการมีมุมมองคือเห็นส่ิงเดิม เร่ืองเดิมในมุมมองท่ีต่างกนัออกไป ไม่เน้น
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในมุมมองใดมุมมองหน่ึง แต่เป็นวุฒิภาวะของความเขา้ใจท่ี
ตระหนักว่าค าตอบใดๆ เก่ียวกับปัญหาหรือกรณีท่ีซับซ้อนล้วนเก่ียวข้องกับมุมมองทั้ งส้ิน              
ถา้นกัเรียนเขา้ใจมุมมองท่ีแตกต่าง เขาจะตระหนกัถึงส่ิงท่ีบุคคลยดึถือเป็นฐานคิด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคน
ทัว่ไปมกัมองข้าม การเห็นภาพรวม การท าให้ฐานคิดซ่ึงซ่อนอยู่เห็นได้ชัดเจนและตรวจสอบ
ความคิด น าไปสู่ความใจท่ีมีพลงัเปล่ียนความคิดไปสู่ส่ิงใหม่ สร้างแนวคิดใหม่และประยุกต์ใช ้
นักเรียนท่ีเขา้ใจมุมมองจะตระหนักถึงค่านิยมท่ีแฝงอยู่ในพฤติกรรมของบุคคล เม่ืออ่านหนังสือ       
ดู ฟัง ชม เร่ืองราวจากส่ือต่างๆ ก็สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ส่ือเหล่านั้นแสดงออกผา่นมุมมองใด 

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเขา้ใจดา้นน้ี ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีโอกาส
ปะทะสัมพนัธ์กบัทฤษฎีทางเลือกหรือมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัหลกัการ ค าถามท่ีใช ้เช่น ส่ิงน้ี
หมายถึงอะไร ส่ิงท่ีจะตามมาคืออะไร ค าถามเหล่าน้ีใชถ้ามเก่ียวกบัความคิดหลกั และแก่นของการ
เรียนรู้ 

ด้านที ่ 5 ความเข้าใจถึงผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้สึกและทรรศนะ
ของผูอ่ื้น ความเขา้ใจดา้นน้ีเป็นการละความรู้สึกของตนเองเพื่อเขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น การเขา้ถึง
ใจผูอ่ื้นเป็นความสามารถท่ีเรียนรู้โลกจากมุมมองผูอ่ื้น ใชจิ้นตนาการเพื่อเห็นและรู้สึกในส่ิงท่ีผูอ่ื้น
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เห็น การเขา้ถึงใจผูอ่ื้นเป็นศิลปะในการเขา้ใจผูอ่ื้นจากภายในว่าส่ิงใดส าคญั เป็นค่านิยม และเป็น
แรงจูงใจของผูอ่ื้น เขา้ถึงแม้เป็นส่ิงท่ีไม่คุน้ชิน การเขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นจะเกิดข้ึนได้ดี เม่ือ
บุคคลนั้นมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น ความยากจน การถูกเบียดเบียน การเหยียด      
เช้ือชาติ แต่อยา่งไรก็ตามมีแนวคิดโตแ้ยง้วา่ แมน้กัเรียนจะขาดประสบการณ์ในดา้นนั้นๆ แต่ครูตอ้ง
ให้นักเรียนมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางออ้มเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เพื่อให้
สามารถจินตนาการและรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นได้ ความเข้าใจผูอ่ื้นมีลักษณะเป็นนามธรรม        
การเรียนรู้เก่ียวกบัภายนอกน้ีจะตอ้งเปล่ียนวิธีการสอน เพื่อให้นกัเรียนเห็นผลของการกระท าและ
ผลกระทบของการตดัสินใจ ทฤษฎีและปัญหาท่ีมีต่อส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านที่ 6 การรู้จักตนเอง หมายถึง การเขา้ใจถึงส่ิงท่ีตนละเลย เป็นปัญหารู้เท่าทนัรูปแบบ
วิธีคิดและการกระท าของตน อีกทั้งรู้เท่าทนั การมีคติในการเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบั
ตนเอง เคร่ืองบ่งช้ีความเขา้ใจตนเองในการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ความสามารถในการ
ประเมินตนเองและควบคุมตนเอง การควบคุมกระบวนการคิด การคิดไตร่ตรองถึงวธีิคิดและสาเหตุ
ของการคิด และการคิดท่ีรู้วา่ตนเหมาะสมกบัวิธีเรียนรู้แบบใด นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจดา้นน้ีจะเช่ือ
วา่ส่ิงต่างๆ ถูกตอ้งหรือเป็นจริง ถา้สอดคลอ้งกบัความเช่ือของตน แต่ถา้หากนกัเรียนเขา้ใจวา่ท าไม
ความเช่ือและวธีิคิดของตนจึงท าใหต้นเขา้ใจส่ิงต่างๆ ผดิเพี้ยนไปจึงเรียกวา่มีความเขา้ใจตนเอง 

 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 10) กล่าวไวว้า่เม่ือผูเ้รียนบรรลุถึงความเขา้ใจทั้ง 6 ดา้น 
ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัน้ี 

1. ความสามารถในการอธิบาย ผูเ้รียนสามารถอธิบายไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งมีเหตุผลเป็น
ระบบ และคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

2. ความสามารถในการแปลความ ผูเ้รียนสามารถแปลความไดอ้ยา่งมีความเหมาะสม 
ทะลุปรุโปร่งตรงประเด็น กระจ่างชดั 

3. ความสามารถในการน าสู่การปฏิบัติ ผู ้เรียนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว ยดืหยุน่ และสง่างาม 

4. ความสามารถในการมองจากมุมมองท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถมีมุมมองท่ีมีความ
น่าเช่ือถือชดัเจน ลึกซ้ึง มีความเป็นไปไดแ้ปลกใหม่ 

5. ความสามารถท่ีจะเข้าใจความรู้สึกผู ้อ่ืน ผู ้เรียนมีความละเอียดอ่อน เปิดเผย 
สนองตอบต่อผูอ่ื้น และระมดัระวงัท่ีจะไม่กระทบกระเทือนผูอ่ื้น 

6. ความรู้จกัตนเอง ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ สามารถประมวลข้อมูลจากแหล่งท่ี
หลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความฉลาดเฉลียว 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปลกัษณะของความเขา้ใจท่ีคงทน 6 ดา้น ดงัน้ี 
1. การอธิบาย หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเน้ือความหรือขยาย

ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆ โดยมีการบอกลกัษณะ คุณสมบติั ขั้นตอน หรือการยกตวัอยา่งประกอบเพื่อ
ช่วยใหก้ารอธิบายชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2. การแปลความ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการจบัใจความหลกัหรือประเด็น
ส าคญัของเร่ืองหรือการเอาเร่ืองราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่อยา่งสมเหตุสมผล 
 3. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการน าความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองราวต่างๆ ไปปรับเปล่ียนใชเ้พื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือในสถานการณ์
จ าลองได ้
 4. การมีมุมมองท่ีหลากหลาย หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการจ าแนก แยกแยะ 
พิจารณา เก่ียวกบัขอ้มูล กฎเกณฑ ์ทฤษฎี ในแบบท่ีหลากหลาย 
 5. การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีเปิดโอกาสรับฟังความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น หรือผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปสอนต่อใหเ้พื่อน 
 6. การรู้จกัตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายทอดความรู้ของตนเอง
ออกมาผา่นทางช้ินงาน ผลงานหรือแบบประเพื่อแสดงถึงความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองนั้นๆ  
 
วธีิการประเมินความเข้าใจทีค่งทน 
 วิธีการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทนมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงวิธีการประเมินความเขา้ใจท่ี
คงทนทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
 กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา (2550 : 12) ไดก้ล่าวถึงวธีิการประเมินความเขา้ใจทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านที ่1 การอธิบาย 
 1. ใชก้ารพูดคุยและปฏิสัมพนัธ์ โดยเนน้การให้ผูเ้รียนอธิบายเหตุผล การตดัสินใจของการ
กระท า คลา้ยๆ กบัท่ีนกัศึกษาปริญญาเอกตอ้ง Defend วทิยานิพนธ์ 
 2. มอบงานท่ีสามารถใช้ในการประเมินความเขา้ใจอย่างต่อเน่ืองว่า ได้พฒันาจากความ
เขา้ใจท่ีฉาบฉวยไปสู่ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงหรือไม่ โดยใชท้กัษะหลกั เช่น การเขียนเรียงความ การท า
วจิยั การแกปั้ญหา และการส่ือสาร  
 3. ถามปัญหาลวงเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจผิดของนกัเรียน โดยเลือกหัวขอ้ท่ีผูเ้รียนมกัมี
ความเขา้ใจสับสน 
 4. ออกแบบหลักสูตรและสร้างข้อสอบท่ีถามประเด็นหลักซ ้ าแล้วซ ้ าอีกเพื่อประเมิน
พฒันาการผูเ้รียน เช่น ไดบ้ทเรียนอะไรจากหนงัสือเล่มน้ี  
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 5.ประเมินความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะจบัประเด็นหลกั หรือเห็นภาพใหญ่ หรือเห็นความ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ถามว่า เร่ืองหลกัท่ีเรียนรู้จากชั้นเรียนวนัน้ีคืออะไร 
ประเด็นหลกัท่ียงัไม่ไดค้  าตอบจากชั้นเรียนวนัน้ีคืออะไร 
 6. ประเมินค าถามจากผูเ้รียนเพื่อประเมินว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับเน้ือหา
เพียงใด 
 7. ประเมินความครอบคลุมของเน้ือหาใหส้มดุลกบัการประเมินความลุ่มลึกของความเขา้ใจ 
การถามเน้ือหาสาระมากมากไม่สะทอ้นความลุ่มลึกของความเขา้ใจ 
  ด้านที ่2 การประเมินความสามารถในการแปลความ 
 1. ให้ผูเ้รียนเขียนเร่ืองท่ีสะท้อนความสามารถท่ีจะผสมผสานเร่ืองราวสาระได้อย่าง
สอดคลอ้ง กระจ่างชดัและมีเน้ือหาสาระ 
 2. ประเมินความเข้าใจของผู ้เรียนท่ีเก่ียวกับท่ีมาแนวคิดหรือทฤษฎี เพื่อให้ทราบว่า
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ หรือดว้ยความบงัเอิญ แต่เกิดจากการคิดอยา่งเป็น
ระบบ 
 ด้านที ่3 การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 1. ใชส้ถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงท่ีจะประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการ
น าความรู้ไปใช้โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะ มีกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีชดัเจน มีบริบทเฉพาะมีขอ้จ ากดัตาม
สภาพจริง  
 2.ใช้งานและเกณฑ์ ท่ีสามารถประเมินผลท่ี เกิดแก่นักเรียนอย่างแท้จริง มิใช่ เพียง
ความสามารถท่ีฉาบฉวย โดยยกตวัอยา่งการเขียนบทความท านองน้ีได ้แต่ไม่ไดเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท้
วา่การโนม้นา้วมีความหมายอยา่งไร 
 3. ให้ประเมินดว้ยวา่เม่ือไดข้อ้มูลป้อนกลบัไปแลว้นกัเรียนไดพ้ยายามปรับปรุงตนอยา่งไร 
ขอ้มูลป้อนกลบัน้ีอาจมาจากแหล่งทั้งครู เพื่อน ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งหรือจากการทดลองจริง 
 ด้านที ่4 การประเมินมุมมองทีห่ลากหลาย 
 1. ประเมินวา่ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความส าคญัของประเด็นดงักล่าวเพียงไร 
 2. อยา่ประเมินเพียงค าตอบวา่ถูกหรือผิด แต่ให้ประเมินวา่นกัเรียนเขา้ใจหรือไม่วา่ค  าตอบ
นั้นไดม้าอยา่งไร สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีหลากหลายไดห้รือไม่ สามารถน าเสนออยา่งไดผ้ล มี
ความน่าเช่ือถือ ครอบคลุมประเด็นหลกั เฉียบคมและมองจากมุมมองท่ีหลากหลายหรือไม่ 
 3. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะมองประเด็นจากมุมมองอ่ืน รวมทั้งการวิจารณ์ 
เช่น ประเมินว่าผูเ้รียนตระหนักหรือไม่ว่ามีแนวทางอ่ืนในกาคิดเร่ืองน้ีสามารถเปรียบเทียบขอ้ดี 
ขอ้เสีย ไดห้รือไม่ 
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 4. ประเมินความสามารถของผูเ้รียน ท่ีจะจบัประเด็นหลกัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือสาร 
 ด้านที ่5 ประเมินความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ 
 1. ประเมินความสามารถท่ีจะเขา้ไปนัง่ในใจผูอ่ื้น โดยอาจเล่นบทบาทสมมติ 
 2. ประเมินความสามารถท่ีจะสมมติตนเป็นผูร้้าย ผูด้อ้ยโอกาส คนท่ีถูกสังคมรังเกียจ 
 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสสอนคนอ่ืน 
 ด้านที ่6 ประเมินความสามารถในการเข้าใจตนเอง 
 1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสประเมินผลงานของตนเองในอดีตและปัจจุบนั โดยอาจจะ
ให้งานหรือถามประเด็นคลา้ยคลึงกนัตอนตน้และปลาย หรือให้ผูเ้รียนเขียนจดหมายแนะน าตนเอง
ส าหรับครูท่ีจะสอนในปีต่อไปวา่ตนเองมีคุณสมบติัในการเป็นผูเ้รียนอยา่งไร 
 2. ใหผู้เ้รียนประเมินตนเองวา่มีความรู้ในแต่ละเร่ืองมากนอ้ยเพียงใด 
 จรรยา เรืองมาลยั (2556) ไดก้ล่าวถึงวธีิการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน ดงัน้ี 
 ด้านที ่1 การอธิบาย  
  1. การพดูคุยและปฏิสัมพนัธ์ 
  2. มอบหมายงาน 
  3. ถามค าถามลวง 
  4. สร้างขอ้สอบท่ีประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน 
  5. ประเมินความสามารถในการจดัประเด็นหลกั เช่ือมโยง 
  6. ใหผู้เ้รียนตั้งค  าถาม (ประเมินค าถามจากผูเ้รียน) 
  7. ประเมินใหส้มดุลระหวา่งความครอบคลุมของเน้ือหากบัความเขา้ใจ 
 ด้านที ่2 การประเมินความสามารถในการแปลความ 
  1. การเขียนเร่ือง 
  2. การประเมินความเขา้ใจท่ีมาของแนวคิดหรือทฤษฎี 
 ด้านที ่3 การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  1. ใชส้ถานการณ์จ าลอง / สถานการณ์จริง 
  2. ใชง้านและเกณฑท่ี์ประเมินผลท่ีเกิดแก่นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 ด้านที ่4 การประเมินมุมมองทีห่ลากหลาย 
  1. ประเมินความเขา้ใจประเด็นส าคญั 
  2. วเิคราะห์ท่ีมาของค าตอบ/เสนอทางเลือกหรือแนวทางท่ีหลากหลาย 
  3. ประเมินการวพิากษ ์วเิคราะห์ วจิารณ์ 
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 ด้านที ่5 การประเมินความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อืน่ 
  1. บทบาทสมมติ 
  2. การสอนนกัเรียนคนอ่ืน 
 ด้านที ่6 การประเมินความสามารถทีจ่ะเข้าใจตนเอง 
  1. นกัเรียนประเมินผลงานในอดีตเทียบกบัปัจจุบนั 
  2. นกัเรียนประเมินตนเองวา่มีความรู้ในแต่ละเร่ืองมากนอ้ยเพียงใด 
  วธีิการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน 6 ดา้น ผูว้ิจยัสรุปเป็นแผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิท่ี 14 วธีิการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน  Grant Winggins and Jay Mctighe (2004: 7)  

  
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัประเมินความเขา้ใจท่ีคงทนของผูเ้รียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ซ่ึงวดัได้จากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินตนเอง ดงัน้ี  

 
 

ส่ิงท่ีควรรู้ 

ความรู้และทกัษะส าคญั 

ความเขา้ใจท่ีคงทน 

Enduring Understanding 

การทดสอบ 

(แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน) 

การสังเกตพฤติกรรม 

(แบบสังเกตพฤติกรรม 
และแบบประเมินตนเอง) 
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1. การอธิบาย ประเมินจากการท่ีผู ้เรียนท าให้ผูอ่ื้นเข้าใจเน้ือความหรือขยายข้อความ 
เร่ืองราวต่างๆ โดยมีการบอกลกัษณะ คุณสมบติั ขั้นตอน หรือการยกตวัอย่างประกอบเพื่อช่วยให้
การอธิบายชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 2. การแปลความ ประเมินจากการความสามารถของผูเ้รียนในการจบัใจความหลกัหรือ
ประเด็นส าคญัของเร่ืองหรือการเอาเร่ืองราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงวดัได้จาก
แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. การประยุกต์ ประเมินจากการความสามารถของผูเ้รียนในการน าความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองราวต่างๆ ไปปรับเปล่ียนใชเ้พื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือในสถานการณ์
จ าลองได้ หรือจากการใช้สถานการณ์  ซ่ึงวดัได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. การมีมุมมองท่ีหลากหลาย ประเมินจากการความสามารถของผูเ้รียนในการจ าแนก 
แยกแยะ พิจารณา เก่ียวกบัขอ้มูล กฎเกณฑ์ ทฤษฎี ในแบบท่ีหลากหลาย พิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย  ซ่ึง
วดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5. การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ประเมินจากการความสามารถของผูเ้รียนท่ีเปิดโอกาสรับ
ฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น หรือจากการเล่นบทบาทสมมติ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสังเกต
พฤติกรรม  

6. การรู้จกัตนเอง ประเมินจากการความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายทอดความรู้ของ
ตนเองออกมาผ่านทางช้ินงาน และการประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียน ซ่ึงวดัได้จากแบบ
ประเมินตนเอง 
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4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจิยัภายในประเทศ 
 ณัฐ สิมะธัมนันท์ (2551 : 96) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของ
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง
การเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก 3) ศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผงักราฟิกเร่ืองการเมืองการ
ปกครองของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงั
กราฟิก และ 4. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก  ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของ
นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลการเรียนรู้เร่ืองการเมือง
การปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงั
กราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความสามารถในการสร้างแผนผงั
กราฟิกเร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคแผนผงักราฟิกสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 4) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิกอยู่ใน
ระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ของโรงเรียนเตรียม
ทหาร จ านวน 31 นาย 
 เรวดี จนัทเปรมจิตต ์(2535 : 55) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั ท่ีเรียนจากโปรแกรมวีดิทศัน์
ท่ีมีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดค าถามต่างประเภทกนั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แตกต่างกนั ท่ีเรียนจากโปรแกรมวีดีทศัน์ท่ีมีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดค าถามต่างประเภทกนั 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์
พิทยาคารเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 270 คน การเปรียบเทียบขอ้มูลใชว้ิธีการวเิคราะห์ความ
แปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีินิวแมน คูลส์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์กบัระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อ
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ความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 2) แอดวานซ์แกไนเซอร์ชนิดค าถามทั้ง 3 ประเภท 
มีผลต่อความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของนกัเรียนไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 3) ความเขา้ใจ
เร่ืองโรคเอดส์ ระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 
 สุภาวดี โพธิปัสสา (2545 : 98) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้ส่ิงจดัมโนมติล่วงหน้า พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการใช้ส่ิงจดัมโนมติล่วงหน้ามีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.48 
ของคะแนนเต็ม และจ านวนนกัเรียนท่ีท าคะแนนผา่น ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด แสดงว่าการสอนโดยใช้ส่ิงจดัมโนมติล่วงหน้าท าให้ผลการเรียนของนักเรียนสูง
กวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวท่ี้ 70/80 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา อ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 49 คน 
 ไสว ฟักขาว (2536 : 112) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมายในวิชาเคมี การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการเรียนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งมีความหมายในวิชาเคมี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีและเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชร้ะบบการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้
อยา่งมีความหมายในวิชาเคมี กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 1) ระบบการ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมายในวิชาเคมี มีองค์ประกอบดังน้ี 1.1 ตัวป้อน
ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา ตวันกัเรียน ส่ือการเรียนการสอน ตวัครู และเคร่ืองมือ 
ประเมิน 1.2 กระบวนการ แบ่งเป็น 2 แบบคือ กระบวนการส าหรับ บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหา
ประกอบด้วย การทดสอบมโนทศัน์พื้นฐาน ก่อนเรียน การน าเสนอโครงสร้างความคิดล่วงหน้า    
การสอน ให้เกิดมโนทศัน์ การสรุปบทเรียน โดยใช้แผนผงัแสดงความ สัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนกระบวนการแบบท่ีสองเป็นกระบวนการส าหรับบทเรียนท่ี    
เป็นการทดลอง ซ่ึงมีกิจกรรมเหมือนกับกระบวนการส าหรับ บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาแต่มีการให้
นักเรียนสร้างแผนผงัรูปตวัวี ประกอบเร่ืองท่ีทดลองด้วย 1.3 ผลผลิต ประกอบด้วยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาเคมี และ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 1.4 กลไกควบคุม ประกอบดว้ย การใช้
ค  าถาม การสังเกต พฤติกรรมนกัเรียนการให้ความสนใจนกัเรียนทุกคน และการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
แก่นกัเรียน 2) การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถมัภ ์ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2536 ผลปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมีและเจตคติวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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งานวจิยัต่างประเทศ 
 Jean Hopper (1992 : 56) ได้ศึกษาเร่ือง ความสามารถของผูเ้รียนเร่ืองการให้มโนทัศน์
ล่วงหน้าในหลกัสูตรโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีจุดประสงคข์องการศึกษาคือ การสังเคราะห์และ
ประเมินการวิจยัประสิทธิภาพการใช้มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าในรูปกลวิธีการสอน Preinstructional 
(การสอนก่อนเรียน) เพื่อส่งเสริมการเจริญฯ ของสติปัญญาของนกัเรียน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
ได้จดัรูปแบบการให้มโนทศัน์ล่วงหน้าในรูปแบบส าหรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามค าอธิบาย
โครงสร้างรูปแบบการให้มโนทศัน์ล่วงหน้า และการใช้ส่วนประกอบท่ี 3 ของการศึกษาคือ การ
ประเมินการศึกษารูปแบบการให้มโนทัศน์ล่วงหน้าแบบ ซ่ึงเป็นไปตามงานของ Mayer (1979) 
ผลสรุปพบวา่รูปแบบการใหม้โนทศัน์ล่วงหนา้มีส่วนช่วยในความจ าระยะยาวและสร้างความเขา้ใจ
มโนทัศน์ได้ง่ายมากข้ึน ในกรณีถ้ามีการเตรียมและการน าเสนอในการใช้ภาษาและตัวอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้เดิมของนักเรียน ส่ือการสอนและกลวิธีการสอนการอ่านแบบ          
อภิปัญญาจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของรูปแบบการให้มโนทศัน์ล่วงหน้า ถา้นกัเรียนมีความรู้
เดิมของเน้ือหาหรือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคยได ้ 

Rachel (2013 : 80 ) การวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาการวิจยัเก่ียวกับผลกระทบของการจดัการ
เรียน   การสอนแบบน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง  (การต่อยอดความรู้เดิม)  และความส าเร็จของนกัเรียน
ในการเรียน โดยอาศยัแนวคิดของ Nigeria ท าใหก้ารวิจยัน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการใช้การจดัการเรียนการสอนภายใตแ้นวคิดท่ีมีน ้ าหนักความเช่ือมัน่ท่ีน่าเช่ือถือ  โดยการ
ศึกษาวจิยัน้ีไดจ้ดัข้ึนโดยใชน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีไม่เคยผา่นการเรียนการสอนใน
ลกัษณะน้ีมาก่อนจ านวน 80 คน  จาก 2 โรงเรียนในดลัตา้ ประเทศไนจีเรีย ซ่ึงเป็นท่ีท่ีท าการศึกษา
การวิจยัในคร้ังน้ี  นกัเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีการจดักระบวนการเรียน
การสอนแบบมโนทศัน์กวา้ง  (การสอนแบบต่อยอดจากความรู้เดิม) และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีไม่เคย
ผ่านการเรียนการสอนแบบน้ีมาก่อน จากนั้ นนักเรียน 2 กลุ่มน้ี จะได้รับการเรียนการสอนใน
บทเรียนเดียวกนั ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีเคยสอนนกัเรียนกลุ่มแรกมาแลว้ 
 จากการศึกษาการวิจยั  ตวัแปรต้นได้แก่นักเรียนท่ีใช้วดัผลเก็บข้อมูลในการวิจยัภายใต้
แนวคิดการวิจยั  และจากการวจิยัหวัขอ้สมมติฐานการวิจยัทั้ง 2 และขอ้ค าถามการวจิยัทั้ง2 นั้น มีค่า
หนกัแน่นไม่เปล่ียนแปลง โดยใช้การอธิบายค่าการค านวณสถิติอยา่งง่ายและค่า t-test ซ่ึงผลสรุป
ของสมมติฐานทั้ง 2 นั้นไม่เป็นท่ียอมรับ เพราะเกิดความแตกต่างของค่าเฉล่ียในผลส าเร็จและการ
เก็บขอ้มูลภายใตแ้นวคิดของค่าสมดุล โดยใชน้กัเรียนเป็นตวัแปรตน้จากพื้นฐานของผลการศึกษา 
และผลสรุปนั้นก็มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีแน่นอน  
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
  

การวิจยัเร่ือง การพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการวิจยั
เชิงทดลองผูว้จิยัด าเนินการวิจยัซ่ึงมีรายละเอียดของขอบข่ายการวิจยัและขั้นตอนในการด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม จ านวน 250 คน    
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ของนกัเรียนโรงเรียน    
วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน 
ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
2. ตัวแปรทีใ่ช้ 
 ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 
ชีวติประจ าวนั 
   2.2.2 ความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
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3. เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เน้ือหาท่ีน าสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั            
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา การก าหนดค่าจา้ง และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงและควบคุมราคา 

 
4. ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ผูว้ิจยัได้ท าการทดลองโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าเร่ือง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 ชัว่โมง 
 
5. แบบแผนกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบการวิจยัแบบจ าลองการทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบ
กลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman, 1999) ดงั
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 

ทดสอบก่อนการทดลอง 
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

ทดสอบหลงัการทดลอง 

T1 X T2 

 
ตารางท่ี 3  แบบแผนการวจิยั 

T1    แทน    การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X แทน    การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 T2 แทน    การทดสอบหลงัการทดลอง 
 
6.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
 6.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนัโดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ จ านวน 3 หน่วย 12 คาบเรียน 
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 6.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 6.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน ประกอบด้วย 5 ด้าน 1.การอธิบาย 2.การ               
แปลความ 3.การประยกุต ์4.การมีมุมมองท่ีหลากหลาย และ5.การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 

6.4 แบบประเมินตนเองของนกัเรียน ดา้นการรู้จกัตนเอง 
 6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
 
7. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 

7.1 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนัโดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ซ่ึงมีรายละเอียดของเน้ือหาและเวลา ตามตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 
 

หน่วย           
กำรเรียนรู้ที ่ 

เร่ือง สำระกำรเรียนรู้ 
ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) 

1 
ความรู้ทัว่ไป
เศรษฐศาสตร์ 

ความหมาย  ความส าคญัและประเภทของ
เศรษฐศาสตร์ 

2 

2 
 

ระบบเศรษฐกิจ 
ความหมายของระบบเศรษฐกิจและระบบ
เศรษฐกิจโลกในยคุปัจจุบนั 4 

 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ตลาด 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัตลาด 
ตลาดประเภทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ 

3 

กลไกราคา 
อุปสงคแ์ละปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุปสงค ์

6 

อุปทานและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุปทาน 
การเปล่ียนแปลงของจุดดุลยภาพ 

การก าหนดค่าจา้ง การก าหนดค่าจา้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงงาน 

การแทรกแซงราคา บทบาทของรัฐในการแทรกแซงและควบคุม
ราคา 

 ตารางท่ี  4 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียน รู้เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวติประจ าวนั 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวติประจ าวนัโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  

 7.1.1 ศึกษาหลกัการ วิธีสอน ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้การน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.1.2 ศึกษาหลัก สู ตรสถาน ศึกษาและโครงส ร้างหลัก สู ตรสถาน ศึกษา               
โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการทดลอง  

 7.1.3 ศึกษาค าอธิบายราชวิชา โครงสร้างรายวิชา และผลการเรียนรู้ของรายวิชา       
ส 32101 สังคมศึกษา 2 เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั เร่ือง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนัโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
  7.1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวติประจ าวนัโดยใชโ้ดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 
14 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 50 นาที องคป์ระกอบของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั 
2) ขอ้สรุปทัว่ไป 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ทกัษะ/กระบวนการ 5) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์    
6) สมรรถนะส าคัญ 7) สาระการเรียนรู้ 8) ภาระงาน/ช้ินงาน 9) การวดัและประเมินผล และ          
10) กิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เสนอมโนทศัน์กวา้ง ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเสนอสาระหลกั 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างองคค์วามรู้ 11) ส่ือการเรียนรู้ 12) หนงัสืออา้งอิง 

 7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์       
เพื่อตรวจพิจารณาความถูกตอ้งด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา วิธีการ
สอน   ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะ
วา่ควรเขียนขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ให้มีความชดัเจนมาก
ข้ึนและใหร้ะบุถึงความเขา้ใจท่ีคงทนทั้ง 6 ดา้นวา่เกิดข้ึนตรงขั้นสอนขั้นใด 

 7.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับแกไ้ขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู ้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล          
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ดงัน้ี  

 +1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
 -1  หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 
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โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวกหนา้ 105 - 107) 
 7.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง

ผูเ้ช่ียวชาญให้เพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการคิดและทักษะท่ีสูงข้ึน
มากกว่าการบอก หรือ การอธิบาย และตรวจสอบเหตุการณ์หรือกรณีตวัอย่างให้สอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนรู้  

 7.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า 
เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนัไปไปทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  5/3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

 7.1.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงนา้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้
สามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 15 ดงัน้ี 
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     ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัการสอน วธีิการสอนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 

  

 
ขั้นท่ี 3 ศึกษา ตวัช้ีวดัค าอธิบายรายวชิา โครงสร้างรายวชิา 

ของรายวชิา ส 32101 สงัคมศึกษา 
  

 
ขั้นท่ี 4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

จ านวน 12 แผน 
 

 
   ขั้นท่ี 5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจพิจารณา 

หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าไปปรับแกไ้ขอีกคร้ัง 
 

   
              ขั้นท่ี 6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหาแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 
   

ขั้นท่ี 7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

   

ขั้นท่ี 8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลอง (Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   

    
    

      ขั้นท่ี 8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
แผนภมิูท่ี 15 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
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7.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ซ่ึงมี
เน้ือหาประกอบด้วย ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา การก าหนดค่าจา้ง และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงและควบคุมราคาแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก มีทั้งหมด 30 ขอ้ มีขั้นตอน
ในการด าเนินการดงัน้ี   
  7.2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบ  

 7.2.2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัห้วย
จรเขว้ทิยาคม ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และตวัช้ีวดัของรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา 2
แลว้สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  7.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบซ่ึงประกอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจ านวน 30 ขอ้ โดยวดัทกัษะดา้นพุทธิพิสัยท่ีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl, 2000) ดงัตารางท่ี 5 
   7.2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา 
การก าหนดค่าจา้ง และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงและควบคุมราคาให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม
ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
                                               พฤตกิรรมกำรวดั 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

รู้ จ
 ำ 

เข้
ำใจ

 

น ำ
ไป
ใช้

 

วเิค
รำ
ะห์

 

ปร
ะเม

นิค่
ำ 

สร้
ำง
สร

รค์
 

รว
ม 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายความส าคญัและ
ประเภทของเศรษฐศาสตร์ได ้

1 1     2 

2.นกัเรียนสามารถบอกความหมายของระบบเศรษฐกิจได ้ 1 
 

    1 
3. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งลกัษณะเด่นของระบบ
เศรษฐกิจแต่ละระบบได ้

1 1  1   3 

4. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ ได ้

 
 

 2 
 

 2 

5. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของตลาด
ได ้

1      1 

6.  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะเด่นของตลาดแต่ละ
ประเภทได ้

 1 1 1 1  4 

7. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของอุปสงคแ์ละ
อธิบายกฎของอุปสงคไ์ด ้

1 1 1    3 

8. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคไ์ด ้ 1  1 1  
 

3 

9. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของอุปทานและ
อธิบายกฎของอุปทานได ้

 1 1    2 

10. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปทานได ้  1 
 

1   2 

11. นกัเรียนสามารถอธิบายการก าหนดราคาในเชิงกลยทุธ์
ท่ีมีในสังคมไทยได ้

 1 1 1   3 

12. นกัเรียนสามารถอธิบายการก าหนดราคาค่าจา้งได ้  1    
 

1 

13. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการ
แทรกแซงราคาของรัฐบาลได ้

 1  1   2 

14. นกัเรียนสามารถอธิบายบทบาทของรัฐในการควบคุม
ราคาเพ่ือการแจกจ่ายและการจดัสรรในทางเศรษฐกิจได ้   

 
1 

 
 1 

รวม 6 9 5 9 1 0 30 
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  ทั้งน้ีผูว้ิจยัออกข้อสอบจ านวน 60 ข้อ เพื่อน าไปหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แล้วจึงคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีไดค้่าตามเกณฑท่ี์ก าหนดคงเหลือ 30 ขอ้  

7.2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนัเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณา ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรออกขอ้สอบให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละควรออกขอ้สอบประเภทการคิด
มากกวา่ประเภทความรู้ ความจ า และใชภ้าษาในการตั้งค  าถามใหมี้ความชดัมากข้ึน  

7.2.6 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน า
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั (ดา้นพุทธิพิสัย 6 ระดบั) 
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี 
   +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
    -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตั้ งแต่ 
0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผู ้เช่ียวชาญได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.00 ค่าต ่ าสุดเท่ากับ 0.67 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.98 (ดัง
ภาคผนวก ข หนา้ 108 – 115 ) 

7.2.7 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวติประจ าวนัมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  7.2.8 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนัไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ราย
ขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบหาความยากง่าย (p) ไดค้่าระหว่าง 0.25 – 0.80 ตาม
เกณฑ์ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ไดค้่าระหวา่ง 0.20 – 0.60 (ดงัภาคผนวก ข 
หน้า 116 - 118) โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้คดัเลือกข้อสอบให้
คงเหลือ 30 ขอ้ โดยครอบคลุมตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 

7.2.9 น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยสูตร KR-
20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Formular 20) ไดค้่าเท่ากบั 0.83  
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7.2.10 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคดัเลือกไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน 

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้ง
ล่วงหนา้ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิท่ี 16 ดงัน้ี 
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    ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
  

        ขั้นท่ี 2   ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายราชวชิา 
โครงสร้างรายวชิา และตวัช้ีวดัของรายวชิา ส 32101 สงัคมศึกษา 2 

  
    

                   ขั้นท่ี 3 สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบซ่ึงประกอบดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน30 ขอ้ 
  
 
                 ขั้นท่ี 4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 

 
 
                  ขั้นท่ี 5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณา 

 

  
                   ขั้นท่ี 6 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  

    
                   ขั้นท่ี 7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ         

ถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหาแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   

  

 
                 ขั้นท่ี 8 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
 
 

           ขั้นท่ี 9   น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปหาคา่ความเช่ือมัน่แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
  
 

                 ขั้นท่ี 10 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
แผนภูมิท่ี 16 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน  

        ชีวติประจ าวนั  
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7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 
  แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 1 ฉบบั เพื่อ
ประเมินความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนระหวา่งเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการประเมินความเขา้ใจท่ีคงทน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1)การอธิบาย 2)การแปลความ 3)การประยุกต์ 4)การมีมุมมองท่ีหลากหลาย 5)การเขา้ใจ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น และดา้นท่ี 6)การรู้จกัตนเอง ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินตนเอง โดยใชเ้กณฑ์ประเมิน
ในลักษณะรูบริค (Rubric Scoring) โดยมีการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจท่ีคงทนของ
นกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนัดงัน้ี  
  7.3.1 ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมใน
ลกัษณะของรูบริค (Rubric Scoring) จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 7.3.2 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ค าอธิบายรายวชิาโครงสร้างรายวชิา และตวัช้ีวดัของรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา 2 แลว้สร้างแบบ
สังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 

7.3.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมแล้วน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจพิจารณาและแก้ไข ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใส่ลักษณะ
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในช่องการประเมิน เพื่อง่ายต่อเวลาใชป้ระเมิน 

7.3.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และคุณลักษณะท่ีต้องการวดั จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบสังเกตพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบสังเกตพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
-1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบสังเกตพฤติกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 

ค่าดัชนีความความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตั้ งแต่ 
0.50 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 119) 

7.3.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5/1 จ  านวน 30 คน 
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ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การอธิบาย สามารถอธิบายได้

ถูกตอ้งชดัเจน ตรง
ประเด็น และมีความเป็น

ระบบ 

สามารถอธิบายไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเด็น แต่ยงั

ไม่เป็นระบบ 

สามารถอธิบายได้
ถูกตอ้งบางส่วนแต่ยงั

ไม่ตรงประเด็น 

การแปลความ สามารถเขา้ใจ
ความหมาย ความคิด

ส าคญัหรือประเด็นหลกั
ของเร่ืองไดถู้กตอ้ง

ชดัเจน 

สามารถเขา้ใจความหมาย 
ความคิดส าคญัหรือ

ประเด็นหลกัของเร่ืองได้
บางประเด็น 

ไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมาย ความคิด

ส าคญัหรือประเด็นหลกั
ของเร่ือง 

การประยกุต ์ สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์

ได ้

สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดแ้ต่ยงั

ไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

การมีมุมมองท่ี
หลากหลาย 

สามารถกลา้แสดงความ
คิดเห็น ระบุจุดดี จุดดอ้ย 
จ าแนกแยกแยะไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  

สามารถกลา้แสดงความ
คิดเห็น ระบุจุดดี จุดดอ้ย 

ได ้

กลา้แสดงความคิดเห็น 
แต่ยงัไม่สามารถระบุ         
จุดดี จุดดอ้ย ได ้

การเขา้ใจ
ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น 

มีความสนใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ยอมรับขอ้เสนอแนะ    

 ใจกวา้ง 

มีความสนใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นแต่
ไม่ยอมรับขอ้เสนอแนะ  

มีความสนใจ แต่ไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นแต่และไม่
ยอมรับขอ้เสนอแนะ 

 
ระดบัคุณภาพของเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 
         2.50 – 3.00  คะแนน อยูใ่นระดบั  ดี 
         1.50 – 2.49  คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้
         1.00 – 1.49   คะแนน อยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
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ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 
 
  

 
         ขั้นท่ี 2  ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายราชวิชา 

       โครงสร้างรายวชิา และตวัช้ีวดัของรายวชิา ส 32101 สงัคมศึกษา 2 แลว้สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรม 
ความเขา้ใจท่ีคงทน 

  
 

ขั้นท่ี 3 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทนท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
                                                     เพื่อตรวจพิจารณา หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าไปปรับแกไ้ขอีกคร้ัง 
  
 

      ขั้นท่ี 4 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทนท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน  
ประเมินแลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

 
 
              ขั้นท่ี 5 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 17 ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 
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 7.4 แบบประเมินตนเอง 
แบบประเมินตนเองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ านวน 1 ฉบบั เพื่อประเมินความเขา้ใจท่ีคงทนของ

นกัเรียนหลงัเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ โดยประเมินในดา้นท่ี 6 การรู้จกัตนเอง ใช้เกณฑ์การประเมินในลกัษณะรูบริค 
(Rubric Scoring) โดยมีการสร้างแบบประเมินตนเองของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนเร่ือง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ดงัน้ี 

  7.4.1 ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 7.4.2 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ค าอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวชิา และตวัช้ีวดัของรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา 2 แลว้สร้างแบบ
ประเมินตนเอง 

7.4.3 สร้างแบบประเมินตนเองจากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจพิจารณาและแกไ้ข ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรสร้างแบบประเมิน
ตนเองให้นักเรียนได้เขียน 3 ข้อด้วยกัน คือ ด้านการคิดท่ีได้จากการเรียน ด้านการปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกบัผูอ่ื้น และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

7.4.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้วน าแบบประเมินตนเองเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัและ
ประเมินผล พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั จากการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับว ัต ถุประสงค์  (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี 

 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 

ค่าดัชนีความความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตั้ งแต่ 
0.50 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 120) 

7.4.5 น าแบบประเมินตนเองไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/1 จ  านวน 30 คน  
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ตารางท่ี 7  เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทนดา้นการรู้จกัตนเอง  

 

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดย
ใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เป็นแผนภูมิท่ี 18 ดงัน้ี 

 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินตนเอง 

 
 

            ขั้นท่ี 2   ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายราชวชิา 
        โครงสร้างรายวชิา และตวัช้ีวดัของรายวชิา ส 32101 สงัคมศึกษา 2 แลว้สร้างแบบประเมินตนเอง 

  
  

           ขั้นท่ี 3 น าแบบประเมินตนเองท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
                                                     เพื่อตรวจพิจารณา หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าไปปรับแกไ้ข 
  
  

                     ขั้นท่ี 4 น าแบบประเมินตนเองท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
  

 
               ขั้นท่ี 5 น าแบบประเมินตนเองไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

แผนภูมิท่ี 18 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินตนเอง  
  

 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การรู้จกัตนเอง มีการรู้คิด มีการปรับตวั 

และหาแนวทางการ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้ง 

มีการรู้คิด มีการปรับตวั 
และหาแนวทางการปฏิบติั
ตนไดแ้ต่ยงัไม่เหมาะสม 

มีการรู้คิด มีการปรับตวั 
แต่ไม่สามารถหาแนว
ทางการปฏิบติัตนได้

อยา่งเหมาะสม 
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 7.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้ามีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ดงัน้ี 
  7.5.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียน 

7.5.2 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เพื่อ
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามปลายปิด โดยมีเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 การก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5   
  เห็นดว้ยมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
  เห็นดว้ยปานกลาง ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
  เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1  

7.5.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรเขียนขอ้ค าถามใหอ่้านแลว้ไดใ้จความไม่ก ากวม  

7.5.4 เม่ื อแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี ป รึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน า
แบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้น
การจดัการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา 
(Content Validity) และค่ าดัช นีความสอดคล้องกับว ัต ถุประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา ดงัน้ี 

 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
             -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
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ค่าดัชนีความความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตั้ งแต่ 
0.50 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 121 – 123) 

 7.5.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้
ค  าแนะน าในการเรียงล าดบัขอ้ค าถามตามความส าคญั  

7.5.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เป็นแผนภูมิท่ี 19 ดงัน้ี 
 

 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัการและแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 

             ขั้นท่ี 2 ศึกษารูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
  

 
               ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจพจิารณาความถูกตอ้ง 
                                                                  แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 
 

 
                 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ 

                  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาท่ีใชแ้ลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 
 

       ขั้นท่ี 5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 

               ขั้นท่ี 6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

แผนภูมิท่ี 19 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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8. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิยและกำรเกบ็ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ 

โดยผูว้จิยัด าเนินการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
8.1 ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง 
 8.1.1 ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ คือ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความเขา้ใจท่ี
คงทน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  

 8.1.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัจากบณัฑิต
วทิยาลยัไปเสนอต่อ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 

 8.1.3 ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคยกบันักเรียน และแนะน าวิธีการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้และผงักราฟิก จ านวน 1 ชัว่โมง  

 8.1.4 ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน 
ท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้  

8.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
 ผูว้จิยัน าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า

ไปใชส้อนกบักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ซ่ึงแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่ม
ละ 5 – 6 คน โดยท าการทดลอง สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 6 
สัปดาห์ 12 คาบเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอโนทัศน์กวา้ง (Presentation of Advance Organizer) ครูแสดงผงั
มโนทศัน์กวา้งของเร่ืองเพื่อให้นกัเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียน   
ไดเ้ห็นถึงเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะเรียนในคาบนั้น และแสดงถึงความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั พร้อมทั้ง
ตั้งค  าถามกระตุน้นักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจในการเรียนและตรวจสอบความรู้เดิมของ
ผูเ้รียน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเสนอสาระหลกั (Presentation of Learning Task of Material) ครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาใหม่โดยใช้ผงักราฟิกสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาใหม่ท่ีเรียนเพิ่ม  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Strengthening Cognitive Organizer) นักเรียนสรุป
สาระส าคญัและแนวทางการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  โดยนกัเรียนน าความรู้ท่ีได้
เรียนรู้มาทบทวน ให้นักเรียนบอกลกัษณะเฉพาะเของเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ หรือให้นักเรียนบอกขอ้ดี 
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ขอ้เสียหรือเปรียบเทียบความแตกต่างของเน้ือหาท่ีเรียน รวมทั้งให้นักเรียนระบุถึงหลกัการหรือ
วธีิการน าความรู้ไปประยกุตใ์นชีวติประจ าวนัพร้อมทั้งนกัเรียนสรุปสาระส าคญัของเร่ือง  
 8.3 ขั้นหลงัจากการทดลอง 

 8.3.1 หลงัจากผูว้จิยัสอนครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้แลว้ ผูว้จิยัทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ ท าแบบประเมินตนเอง แลว้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลต่อไป 

 8.3.2 ให้นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าเพื่อน าขอ้มูล
และขอ้เสนอแนะจากการสอบถามมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 
9. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อศึกษาผลการเรียน รู้ เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้า จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยค านวณหาคะแนน
เฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน                       
(t-test dependent)   

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้จากแบบประเมินความเขา้ใจท่ีคงทนหลงัเรียน โดยค านวณหาคะแนนเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ           
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ ไดค้  านวณหาคะแนนเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ีผูว้จิยัก าหนดไวแ้ลว้น าไปเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
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ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลมาเทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.50 - 5.00 หมายถึง    เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50 - 4.49 หมายถึง    เห็นดว้ยระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 - 3.49 หมายถึง    เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 - 2.49 หมายถึง    เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.49  หมายถึง    เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด 



77 
  

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาความเขา้ท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า โดยมี
วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 2) ศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้ง
ล่วงหนา้ ผูว้จิยัขอเสนอผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 
 ตอนท่ี  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 
ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กจิกรรมทางเศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
 ผูว้จิยัไดท้  าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชีวติประจ าวนั จ านวน 30 คน ดงัตารางท่ี 7        
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั              
   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอ  
   มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

 

ผลสัมฤทธ์ิ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 30 30 12.50 2.67 
17.59 .00 

หลงัเรียน 30 30 22.17 3.22 
 

 จากตารางท่ี  7 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน      
(X̅ = 22.17, S.D. = 3.22) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (X̅ = 12.50, S.D. = 2.67) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1   
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความเข้าใจที่คงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
 ผลการศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ ทั้งหมด 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของ 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
  ทั้ง 6 ดา้น  

 

  
จากตารางท่ี 8 พบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคงทนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X̅ = 2.73,   S.D. = 

0.07)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความเขา้ใจท่ีคงทนเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
นักเรียนมีความเข้าใจท่ีคงทน ด้านการประยุกต์ อยู่ในระดับสูง (X̅ = 2.80, S.D. = 0.13)  ด้านการมี
มุมมองท่ีหลากหลาย อยู่ในระดบัสูง (X ̅= 2.70, S.D. = 0.18) ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น อยู่ใน
ระดบัสูง (X̅ = 2.60, S.D. = 0.21) ดา้นการแปลความ อยู่ในระดบัสูง (X̅ = 2.59, S.D. = 0.16) ด้านการ
อธิบาย อยู่ในระดับสูง (X̅ =  2.59, S.D. = 0.19) ด้านการเข้าใจตนเอง อยู่ในระดับพอใช้ (X ̅= 2.46,        
S.D. = 0.17) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2   

 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจทีค่งทน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 
X̅ 

S.D. ระดับ ล าดับที ่

1. การอธิบาย 30 3 2.59 0.19 ดี 5 
2. การแปลความ 30 3 2.59 0.16 ดี 4 
3. การประยกุต ์ 30 3 2.80 0.13 ดี 1 
4. การมีมุมมองท่ีหลากหลาย 30 3 2.70 0.18 ดี 2 
5. การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 30 3 2.60 0.21 ดี 3 
6. การเขา้ใจตนเอง  30 3 2.46 0.17 พอใช ้ 6 

รวม 30 3 2.73 0.07 ดี - 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
 ผลการการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ จ านวน 30 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า 
แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้ และเรียงล าดบัเป็นรายขอ้ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน า
ผลสรุปของการวเิคราะห์มาเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัตารางท่ี 9  
 

ตารางท่ี 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย  
   ใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  

  

ความคดิเห็น X̅ S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบัที ่

ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้า มีความน่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 

4.73 0.52 มากท่ีสุด 2 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ เป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียน 
ความรู้ ความคิดเห็น การช่วยเหลือกนัในชั้นเรียน 

4.60 0.56 มากท่ีสุด 3 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้เป็นการเปิดมุมมองความรู้ใหม่แก่ตนเอง 

3.86 0.68 มาก 4 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้เป็นส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

3.76 0.72 มาก 5 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 1 

รวมด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 4.35 0.34 มาก (1) 
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ตารางท่ี 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย 
  ใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (ต่อ) 

ความคดิเห็น X̅ S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบั
ที ่

ด้านการจดัการเรียนรู้ 
6. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้าเป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็น
ขั้นตอน 

4.43 0.67 มาก 3  

7. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

3.70 0.65 มาก 5 

8. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้า มีความน่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 

4.63 0.61 มากท่ีสุด 2 

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้า เป็นการให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดท่ี
หลากหลายและฝึกการจดัระบบความคิด 

4.66 0.47 มากท่ีสุด 1 

10. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์
กวา้งล่วงหน้าท าให้ผูเ้รียนสามารถร่วมกันสร้างองค์ความรู้
ใหม่ใหแ้ก่ตนเองได ้  

3.73 0.78 มาก 4 

รวมด้านการจดัการเรียนรู้ 4.23 0.27 มาก (3) 
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ตารางท่ี 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย 
  ใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (ต่อ) 

ความคดิเห็น X̅ S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบั
ที ่

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจดัการเรียนรู้ 
11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์
กวา้งล่วงหนา้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กแลกเปล่ียนความคิด 

4.03 0.71 มาก 3 

12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์
กวา้งล่วงหนา้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกการวเิคราะห์ 

4.40 0.67 มาก 2 

13. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์
กวา้งล่วงหนา้ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีดีข้ึน 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 1 

14. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์
กวา้งล่วงหน้าช่วยให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชา
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

3.96 0.71 มาก 4 

รวมด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจดัการเรียนรู้  4.25 0.31 มาก (2) 

รวมทุกด้าน 4.28 0.18 มาก  

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 
0.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (X̅ = 4.35, S.D. = 0.34) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การจดัการเรียนรู้ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.31) และดา้นดา้นการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นดว้ยมาก
เป็นล าดบัสุดทา้ย (X̅ = 4.23, S.D. = 0.27) ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน (X̅ = 4.80, S.D. = 0.40) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า มีความน่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (X̅ = 4.73, 
S.D. = 0.53) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นรูปแบบท่ีเปิด
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โอกาสให้ผู ้เรียนมีการแลกเปล่ียน ความรู้ ความคิดเห็น การช่วยเหลือกันในชั้ นเรียน(X̅ = 4.60,         
S.D. = 0.56) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าเป็นการเปิดมุมมอง
ความรู้ใหม่แก่ตนเอง (X̅ = 3.86, S.D. = 0.68) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้เป็นส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน (X̅ = 3.76, S.D. = 0.72) ตามล าดบั 

  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า
ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีดีข้ึน   (X̅ = 4.63, 
S.D. = 0.49) การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึก
การวิเคราะห์ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.67) การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้ง
ล่วงหน้าส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กแลกเปล่ียนความคิด (X̅= 4.03, S.D. = 0.71) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าช่วยให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (X̅ = 3.96, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
  ดา้นการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบั
ไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ เป็นการให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการคิดท่ีหลากหลายและฝึกการจดัระบบความคิด  (X̅ = 4.66, S.D. = 0.47) การจดัการ
เรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ มีความน่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ (X̅ = 4.63, S.D. = 0.61) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้ง
ล่วงหน้าเป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอน (X̅  4.43, S.D. = 0.67) การจดัการ
เรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าท าให้ผูเ้รียนสามารถร่วมกนัสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ให้แก่ตนเองได้ (X̅ = 3.73, S.D. = 0.78) การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้ช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  (X̅ = 3.70, S.D. = 0.65) ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 



84 
  

ผลการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า 
 ผูว้ิจยัได้สังเกตพฤติกรรมและบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ น ามาสรุปผลไดด้งัน้ี  
 1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์ล่วงหน้า มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเพิ่มสูงข้ึน โดยมีนักเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ 27 
คะแนน และคะแนนนอ้ยสุดคือ 16 คะแนน ซ่ึงถือวา่เพิ่มข้ึนและผา่นเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกคน เป็นผลมา
จากการเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในเน้ือหาไม่เบ่ือหน่ายเน่ืองจากระหว่างการเรียนการสอนมีการ
น าเสนอเน้ือหาในรูปแบบผงักราฟิก ท่ีมีสีสันสดใสและรูปแบบการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเป็นระบบ อีกทั้ง
มีการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนเกิดการฝึกคิดเช่น กิจกรรมเข้ากลุ่มระดมสมองให้นักเรียนเสนอ
แนวความคิดของตนเอง เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยุคปัจจุบนัเหมาะสมกบัระบบเศรษฐกิจ
ผสมหรือไม่ หรือ ให้นกัเรียนวิเคราะห์ผลของการข้ึนค่าแรงขั้นต ่าวนัละ 300 บาท ซ่ึงนักเรียนร่วมคิด
วิเคราะห์และเสนอผลดีและผลเสียออกมาตามมุมมองของตนเอง หรือบางชัว่โมงครูจดักิจกรรมเกม
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการแข่งขนัพร้อมน าความรู้ท่ีเรียนออกมาประยกุตใ์ช ้เช่น เร่ืองการก าหนดราคาเชิงกล
ยุทธ์ในสังคมไทย นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดอ้อกมาน าเสนอขายสินคา้โดยใช้หลกัการก าหนดราคาเชิงกล
ยุทธ์ในสังคมไทยเขา้ร่วม ซ่ึงผลท่ีไดอ้อกมานักเรียนมีความสนุกในการร่วมกิจกรรมและสามารถน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชโ้ดยน าเสนออกมาจากการขายสินคา้ อีกทั้งในชัว่โมงเรียนเวลาในการยกตวัอยา่ง
ประกอบการอธิบายจะให้นกัเรียนยกตวัอยา่งในเร่ืองใกลต้วัหรือเร่ืองในชีวิตประจ าวนัท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือท่ีเรียน เช่น สินคา้ท่ีขายดีในช่วงฤดูฝน ซ่ึงท าให้นกัเรียนมองภาพและเน้ือหาท่ีเช่ือมไดง่้ายมากข้ึน 
จึงสามารถอธิบายและยกตวัอย่างได ้ประกอบกบัครูใช้ส่ือวิดีทศัน์ในการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจไดดี้ยิง่ข้ึน จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 2. ดา้นความเขา้ใจท่ีคงทน ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมของทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 การอธิบาย ก่อนเร่ิมเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถอธิบายไดถู้กตอ้งและ
ตรงประเด็นมีเพียงกลุ่มน้อยเท่านั้นท่ีเขา้ใจดว้ยความรู้เดิมของตนเอง แต่หลงัจากเรียนโดยใช้รูปแบบ
การน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าแล้วนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายหรือขยายความให้มีความ
ชดัเจนมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ กลไกราคาและกล
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ยุทธ์การขาย ซ่ึงนักเรียนสามารถพูดยกตวัอย่างและอธิบายได้ตรงประเด็นมากข้ึน ซ่ึงนักเรียนกลุ่ม
ดงักล่าวยงัสามารถอธิบายใหก้บัเพื่อนนกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจในเน้ือหาจนเกิดความเขา้ใจได ้ 
  2.2 การแปลความ ก่อนเรียนครูตรวจสอบเก่ียวกบัความรู้เดิมของนกัเรียน เช่น เร่ือง
กราฟเส้นอุปสงค ์อุปทานและจุดดุลยภาพ มีนกัเรียนเพียงกลุ่มน้อยท่ีสามารถอ่านกราฟและอธิบายได ้
แต่หลงัจากเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าแลว้นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถท า
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน สังเกตไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัและการให้นกัเรียนออกมาวาดกราฟเส้น  อุป
สงค ์อุปทานและจุดดุลยภาพพร้อมทั้งอธิบายถึงท่ีมาของแต่ละเส้น และอ่านกราฟบอกปริมาณอุปสงค ์
อุปทานและจุดดุลยภาพซ่ึงนกัเรียนสามารถอธิบายกราฟได ้ แต่ยงัมีนกัเรียนบางคนท่ีไม่เขา้ใจในการ
แปลความอ่านความหมายจากกราฟเส้นอุปสงค ์อุปทาน ครูจึงอธิบายเพิ่มเติมและเสริมความรู้ใหม่อีก
คร้ังจนสามารถแปลความอ่านความหมายจากกราฟเส้นอุปสงค ์อุปทานได ้ 
  2.3 การประยุกต์ นักเรียนน าความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ท่ีครู
ยกตวัอยา่ง หรือในเหตุการณ์ชีวติประจ าวนัซ่ึงสังเกตไดจ้ากการให้นกัเรียนยกตวัอยา่งเหตุการณ์การซ้ือ 
ขาย สินคา้ในชีวิตประจ าวนั ตวัอย่างค าถาม “ให้นักเรียนแต่ละคนบอกการใช้เศรษฐศาสตร์ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั” โดยให้แต่ละคนอธิบายเล่าเหตุการณ์ของตน ซ่ึงนกัเรียนไดเ้ล่าประสบการณ์ของ
ตน เช่น การเลือกซ้ือเวลาจดัโปรโมชัน่ เลือกซ้ือเวลามีของแถม หรือเลือกซ้ือเวลาลดราคา จากนั้นครู
และนกัเรียนร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนั หรือการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีศึกษาใน
ประเด็น หากนักเรียนต้องการซ้ือสินค้านอกฤดูกาลนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกซ้ือ โดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวทางการเลือกซ้ือสินค้าตามความคิดของตน จากนั้นครูและ
นกัเรียนคนอ่ืนจึงสรุปและเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบต่างๆ จากกิจกรรมดงักล่าวเป็นการให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือกรณีศึกษาท่ีใกล้เคียงใน
ชีวติประจ าวนัได ้ 
  2.4 การมีมุมมองท่ีหลากหลาย นกัเรียนสามารถแสดงออกทางเหตุผลไดห้ลากหลาย 
สังเกตได้จากการให้นักเรียนอภิปรายเสนอความคิดเห็นในเร่ืองระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยุค
ปัจจุบันในมุมมองของนักเรียน ระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล  
หลงัจากเสนอเหตุผลของตนแลว้ในช่วงสุดทา้ยของแต่ละคาบนกัเรียนและครูจะร่วมกนัสรุปให้เห็นถึง
สาเหตุเพราะเหตุใดจึงมีข้อดี หรือข้อเสียท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีข้อเสียแล้วเรามีแนวทางแก้ไขอย่างไรใน
บทบาทของนกัเรียน แต่ในขณะเดียวกนัยงัมีนกัเรียนบางคนท่ียงัไม่กลา้แสดงความคิดเห็นเน่ืองจากยงั
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ไม่รู้ข้อมูลเพราะไม่ตั้ งใจเรียนและอาจไม่ติดตามข่าวสารหรือเหตุการณ์ประจ าวนั ซ่ึงครูได้ท าการ
ตกัเตือนเพื่อใหผู้เ้รียนสนใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน 
  2.5 การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น จากการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนพบว่า เม่ือ
นกัเรียนเขา้กลุ่มเพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือครูให้วิเคราะห์บทเรียนในคาบเรียน นกัเรียน
ส่วนใหญ่แสดงออกถึงความตั้งใจและยอมรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะจากเพื่อนในกลุ่มพร้อมทั้ง
เสนอแนวความคิดของตนเองประกอบการอภิปรายเพื่อโตแ้ยง้ในประเด็นท่ีไม่เห็นดว้ย แต่จะมีนกัเรียน
บางคนท่ีไม่สนใจฟังความคิดเห็นของนกัเรียนคนอ่ืน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากนกัเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน
แต่เม่ือครูตกัเตือนจึงตั้งใจเพิ่มข้ึน หรือในคาบท่ีมีการจดักิจกรรมเกมแข่งขนั เช่น กิจกรรม “แยกระบบ
เศรษฐกิจ” ทีมท่ีเป็นฝ่ายแพจ้ะยอมรับความพ่ายแพแ้ละให้เกียรติผูช้นะ และทีมท่ีชนะก็ไม่มีการทบัถม
หรือกล่าวโจมตีทีมแพแ้ต่อยา่งใด   
  2.6 การรู้จกัตนเอง จากการอ่านแบบประเมินตนเองของนักเรียนพบวา่ เม่ือเรียนโดย
ใชรู้ปแบบการน าเสนอโมทศัน์กวา้งล่วงหนา้นกัเรียนมีการจดัการเน้ือหาความรู้อยา่งเป็นระบบเพิ่มข้ึน
และง่ายต่อการเขา้ใจ สังเกตจากช้ินงานท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติั เช่น การสรุปความรู้เป็นผงักราฟิก ซ่ึง
ช่วงแรกอาจยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ผงักราฟิก แต่เม่ือผ่านสัปดาห์ท่ี 2 นักเรียนแต่ละคนเร่ิมมีการ
จดัระบบการคิดของตนเองก่อนลงมือท าผงักราฟิก และฝึกฝนกระบวนการคิดท่ีเพิ่มข้ึน เพราะในทุก
คาบเรียนครูจะตั้งประเด็นค าถามให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ซ่ึงช่วงแรกนกัเรียนยงัไม่สามารถเกิดการคิดท่ีดี 
นกัเรียนไม่สามารถตอบค าถามของครูได ้แต่เม่ือผา่นระยะเวลาสัปดาห์ท่ี 2 – 3  เป็นตน้ไป นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ในเน้ือหาและฝึกคิดฝึกอภิปรายกับเพื่อนนักเรียนและครู ในการปฏิบัติตนร่วมกับผูอ่ื้น
นักเรียนส่วนใหญ่มีการวางตวัและให้เกียรติเพื่อนนักเรียนคนท่ีตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือการ
อภิปรายในห้องเรียน และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนเน่ืองจากนกัเรียนเกิดความคุน้เคยกนัก่อน
แลว้ แต่ยงัมีบางคนท่ีในช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจกบัการเรียนรูปแบบดงักล่าวจึงท าให้เกิดความเขา้ใจล่าช้า 
แต่เม่ือเกิดปัญหาแล้วนักเรียนกลุ่มดงักล่าวสามารถจดัการตนเองและแก้ไขปัญหาโดยมาปรึกษาครู
เก่ียวกบัการเรียนโดยใชรู้ปแบบดงักล่าว หรือบางคนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อนกลบัไปทบทวนบทเรียนอีกคร้ัง
โดยใหเ้พื่อนช่วยอธิบาย ถือไดว้า่เป็นการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงมีแบบแผนการวิจยัก่อนทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั 
(The One – Group Pretest – Pretest Design)  โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 2) เพื่อศึกษาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 250 คน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนวดัห้วยจรเขว้ิทยาคม จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั เร่ือง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนัโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ จ านวน 3 หน่วย 12 คาบ
เรียน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนัเป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน ดา้นการ
อธิบาย ดา้นการแปลความ ดา้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ดา้นการมีมุมมองท่ีหลากหลาย ดา้นการเขา้ใจ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น 4) แบบประเมินตนเองของนักเรียน ด้านการรู้จกัตนเอง 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์
กวา้งล่วงหนา้ เป็นแบบวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั โดยสอบถามความคิดเห็นในดา้นบรรยากาศในการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งเป็นขอ้ยอ่ย 14 ขอ้ ซ่ึง
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) ทั้งน้ีผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า สามารถสรุป
ผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความเข้าใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั  ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้อยูใ่นระดบัดี 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาความเข้าใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า 
สามารถอภิปรายผลของการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมของตนเองเขา้กบัความรู้ใหม่ซ่ึงจากการสังเกตไดว้า่ระหวา่งการเรียนการสอนครูจะใชค้  าถาม
เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนก่อนเพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้เดิมท่ีตนมีอยู่ออกมาเพื่อ
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีก าลงัเรียน โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกคือการให้นักเรียนอธิบายค าศพัท ์
ความหมาย หรือองคป์ระกอบของเน้ือหาต่างๆ อีกทั้งยงัส่งผลให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือการ
สร้างองค์ความรู้ท่ีนกัเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบนัหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได ้เช่น 
ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้กฎอุปสงค์ในชีวิตประจ าวนั นักเรียนสามารถอธิบายออกมาได้
สอดคล้องเน้ือหาท่ีได้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล          
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(Asubel 1963 อ้างถึงใน ชัยวฒัน์  สุทธิรัตน์ 2552 : 28 – 29) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ควรเน้น
เช่ือมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่  ผ่านเน้ือหาและประสบการณ์จากและเสริมสร้าง
กระบวนการคิดใหก้บันกัเรียน เพื่อท่ีสามารถสร้างความคิดรวบยอด อีกทั้งยงัเป็นกระตุน้ให้นกัเรียนน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ช้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดัการเรียนสอนตาม
รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าทั้ ง 3 ขั้ นตอน คือขั้ นท่ี  1) ขั้ นเสนอโนทัศน์กว้าง 
(Presentation of Advance Organizer) เป็นขั้นท่ีครูแสดงผงัมโนทศัน์กวา้งของเร่ืองท่ีจะสอนให้นกัเรียน
มองเห็นความสัมพนัธ์ของเร่ืองนั้น พร้อมกบัตั้งค  าถามกระตุน้นกัเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจเรียน
อีกทั้ งเป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ขั้นท่ี 2) ขั้นน าเสนอสาระหลัก (Presentation of 
Learning Task of Material) เป็นขั้นท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาใหม่โดยใช้แผนผงักราฟิก
สนบัสนุนส่งเสริมเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาใหม่ท่ีเรียนเพิ่ม ซ่ึงผงักราฟิกนั้น
จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดเช่ือมโยงและมองเห็นเน้ือหาในรูปแบบของความคิดท่ีเป็นระบบเป็น
ขั้นตอนอีกทั้งเป็นการเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียน ให้ดูง่าย อ่านเขา้ใจและให้ขอ้มูลครบถว้น ตามท่ี 
Joyce and Weil (2004: 256 - 258 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโดยการน าเสนอสาระหลกัวา่เป็น
ขั้นท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบเกิดการคิดท่ีมีแบแผนมากข้ึนและสร้างความสนใจให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2544: 126 – 127) กล่าวถึง
ประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกท่ีวา่เป็นเทคนิคท่ีช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และจดัระบบความคิด และการจดัระบบในการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
เห็นโครงสร้าง โดยรวมเน้ือหาท่ีเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระวา่งเน้ือหาซ่ึงส่งผลให้ท าความเขา้ใจไดง่้าย 
ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถจดจ าเน้ือหาความรู้ได้ดี  และขั้นท่ี  3) ขั้ นสร้างองค์ความรู้ (Strengthening 
Cognitive Organizer) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดส้รุปสาระส าคญัและแนวทางการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั โดยนกัเรียนน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาทบทวน ให้นกัเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของเร่ืองท่ี
ไดเ้รียนรู้ หรือในบางเน้ือหาให้นกัเรียนวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียหรือเปรียบเทียบความแตกต่างของเน้ือหา
ท่ีเรียน รวมทั้งให้นกัเรียนระบุถึงแนวทางหลกัการหรือวิธีการน าความรู้ไปประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนั
พร้อมทั้งนักเรียนสรุปสาระส าคญัของเร่ือง สอดคล้องกบังานวิจยัของสุภาวดี โพธิปัสสา (2545: 98) 
ท่ีวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใชส่ิ้งจดัมโนมติ
ล่วงหน้า พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการใช้ส่ิงจดัมโนมติล่วงหน้ามีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.48 ของคะแนนเต็ม และจ านวนนกัเรียนท่ีท าคะแนนผา่น ร้อยละ 70 คิด
เป็นร้อยละ 83.67 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด แสดงวา่การสอนโดยใชส่ิ้งจดัมโนมติล่วงหน้าท าให้ผล
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การเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
โรงเรียนสีชมพศึูกษา อ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 49 คน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรวดี 
จันทเปรมจิตต์ (2535 : 55) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจเร่ืองโรคเอดส์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั ท่ีเรียนจากโปรแกรมวีดิทศัน์ท่ีมีแอดวานซ์
ออร์แกไนเซอร์ชนิดค าถามต่างประเภทกนั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
เขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั ท่ีเรียน
จากโปรแกรมวีดีทศัน์ท่ีมีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดค าถามต่างประเภทกนั กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาคารเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี จ  านวน 270 คน การเปรียบเทียบขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีินิวแมน คูลส์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1)ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของแอด
วานซ์ออร์แกไนเซอร์กับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อความเข้าใจเร่ืองโรคเอดส์ท่ีระดับ
นยัส าคญัท่ี .05 2) แอดวานซ์แกไนเซอร์ชนิดค าถามทั้ง 3 ประเภท มีผลต่อความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของ
นกัเรียนไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 และ3) ความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ ระหว่างกลุ่มท่ีมีระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี .05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 
ไสว ฟักขาว (2536: 112) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย
ในวิชาเคมี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายในวิชาเคมีและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยให้นกัเรียนกลุ่มควบคุมไดเ้รียนเน้ือหาท่ีมีการทอดสอบมโนทศัน์
พื้นฐานก่อนเรียน การน าเสนอโครงสร้างความคิดล่วงหนา้ก่อนสอน ให้เกิดมโนทศัน์ การสรุปบทเรียน 
โดยใช้แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ ผลปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีแล
เจตคติวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และ ณัฐ สิมะธมันนัท ์(2551: 96)  ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียม
ทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของ
นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิก 3) 
ศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผงักราฟิกเร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปี
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ท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก และ 4. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
เตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก  ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
ผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2) ผลการเรียนรู้เร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 3) 
ความสามารถในการสร้างแผนผงักราฟิกเร่ืองการเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ี
จดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
4) ความคิดเห็นของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงั
กราฟิกอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ของโรงเรียน
เตรียมทหาร จ านวน 31 นาย 

2. ความเข้าใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าว ัน ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าอยู่ใน
ระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความหลายหลาย 
มีส่วนช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนทั้ง 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 การอธิบาย ดา้นท่ี 2 การ
แปลความ ดา้นท่ี 3 การประยุกต ์ดา้นท่ี 4 การมีมุมมองท่ีหลากหลาย ดา้นท่ี 5 การเขา้ใจความรู้ สึกของ
ผูอ่ื้น และด้านท่ี 6 การรู้จกัตนเอง โดยการพฒันาในแต่ละด้านนั้นตอ้งอาศยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจท่ี
คงทน ซ่ึงสอดคล้องกบั ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2549: 82) ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตลัท์ ท่ีว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการจดัส่ิงเร้าหรือประสบการณ์ต่าง ๆ มารวมกนัแลว้เร่ิมตน้ด้วยการรับรู้โดยส่วนรวม
ก่อนแลว้ จึงจะสามารถวิเคราะห์เร่ืองการเรียนรู้ส่วนยอ่ยทีละส่วนต่อไป เช่นเดียวกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ท่ีครูจะให้นักเรียนไดเ้ห็นภาพรวมของเน้ือเร่ืองท่ี
เรียนก่อนแล้วจึงแตกประเด็นย่อยออกมาให้เห็นถึงส่วนส าคัญแต่ละส่วน ดังจะเห็นได้จากด้านท่ี
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนมากท่ีสุดคือ ดา้นท่ี 3 การประยุกต์ ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ดา้นน้ีนั้น นกัเรียนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวต่างๆ ไปปรับเปล่ียนใช้เพื่อให้เหมาะกบั
สถานการณ์ในชีวติประจ าวนัหรือในสถานการณ์จ าลองได ้โดยเม่ือครูยกตวัอยา่งสถานการณ์ในการซ้ือ
ขายสินค้าและบริการ นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ตลาดและการน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
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McTighe & Wiggins (1998 : 115) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 21)  ท่ี
กล่าวเก่ียวกบัความสามารถของการประยุกต์ท่ีเป็นหน่ึงในการสร้างความเขา้ใจท่ีคงทนไวว้า่ นกัเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีต่างไปจากท่ีเรียนรู้มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางสถานการณ์ใหม่ในบริบทท่ีหลากหลาย และการประยุกต์จะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยั การน า
ความคิดรวบยอด หลกัการหรือทกัษะเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและสถานการณ์ใหม่อยา่งรอบคอบ 

นอกจากน้ีดา้นท่ีสามารถพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทนล าดบัรองลงมาคือ ดา้นท่ี 4 การมีมุมมองท่ี
หลากหลาย โดยส่ิงท่ีพบและประเมินได้จากการจดัการเรียนรู้กล่าวคือ นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและบอกจุดเด่น จุดดอ้ย  ในเวลาท่ีครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของประเด็นต่างๆ พร้อม
สามารถน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องมีหลักการและน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกษมา          
วรวรรณ ณ อยุธยา (2550 : 18) ท่ีกล่าวว่า การประเมินว่าผูเ้รียนเข้าใจถึงความส าคัญของประเด็น
ดงักล่าวเพียงไร อยา่ประเมินเพียงค าตอบวา่ถูกหรือผดิ แต่ให้ประเมินวา่นกัเรียนเขา้ใจหรือไม่วา่ค  าตอบ
นั้นได้มาอย่างไร สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีหลากหลายได้หรือไม่ สามารถน าเสนออย่างได้ผล มี
ความน่าเช่ือถือ ครอบคลุมประเด็นหลกั เฉียบคมและมองจากมุมมองท่ีหลากหลายหรือไม่ ประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะมองประเด็นจากมุมมองอ่ืน รวมทั้งการวจิารณ์อยา่งสมเหตุสมผล ส่วนใน
ดา้นท่ีสามาพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทนล าดบัรองลงมาในอนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ นกัเรียนมีการฝึกความอดทนโดยและรับยอมฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมห้องเรียนและรับฟังขอ้เสนอแนะของครูในเวลาท่ีให้ค  าแนะน าหรือให้การอธิบายเน้ือหา       
ในขณะเดียวกนัท่ีเพื่อนก าลงัเสนอความคิดเห็นของตนอยู่ นกัเรียนคนอ่ืนจะตั้งใจฟังส่ิงท่ีเพื่อนเสนอ
ออกมาซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้นและมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ในกรณีท่ีนักเรียนอธิบายเก่ียวกับปัญหาของตนเองออกมา โดยนักเรียนคนอ่ืนจะคอยเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อช่วยเหลือ แต่หากมีความคิดเห็นต่างกนัออกไปหรือไม่เห็นดว้ยในประเด็นดงักล่าว
นกัเรียนจะยกมือขอเสนอความคิดเห็นท่ีต่างออกไป โดยจะรอให้ครูอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นไดจึ้ง
เสนอข้ึนมา สอดคล้องกบั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 21) ท่ีว่าการเขา้ใจ
ความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นศิลปะในการเขา้ใจผูอ่ื้นจากภายในว่าส่ิงใดส าคญั และเป็นแรงจูงใจของผูอ่ื้น
เขา้ถึงแมเ้ป็นส่ิงท่ีไม่คุน้ชิน การเขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นจะเกิดข้ึนไดดี้ เม่ือบุคคลนั้นมีประสบการณ์
ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน แต่อยา่งไรก็ตามมีแนวคิดโตแ้ยง้วา่ แมน้กัเรียนจะขาดประสบการณ์ในดา้นนั้นๆ 
แต่ครูตอ้งให้นักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางออ้มเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
เพื่อใหส้ามารถจินตนาการและรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นได ้
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 ในด้านความเข้าใจท่ีคงทนท่ีอยู่ในล าดับท่ี 4 คือ การแปลความ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ แผนผงั กราฟเส้น แลว้แปลความออกมาได้หลงั
เรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าจากการสังเกตพฤติกรรมและจากการท า
แบบทดสอบ เม่ือผ่านการเรียนแล้วนักเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา เช่น อธิบายการเกิดเส้นกราฟ       
อุปสงค ์อุปทานและจุดดุลยภาพ การอธิบายผงัวงจรเศรษฐกิจ ซ่ึงนกัเรียนท่ีสามารถแปลความออกได้
ต้องอาศัยทักษะในการเรียบเรียงข้อมูลเน้ือหาและการจัดระบบความคิดของตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์จากการเรียนและการด าเนินชีวิตออกมาเพื่ออธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ โดยนกัเรียนและครูจะ
ร่วมกนัตรวจสอบขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดแ้ปลความออกมา สอดคลอ้งกบั McTighe & Wiggins (1998: 115 ) 
กล่าววา่ การแปลความคือการท าให้เกิดความหมายท่ีชดัเจน จากส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่
ชีวติจริง และส่งผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งหรือตนเอง  
 ส าหรับความเขา้ใจท่ีคงทนในล าดบัท่ี 5 คือ ดา้นท่ี 1 การอธิบาย นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกโดยสามารถอธิบายได้หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ซ่ึง
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสามารถอธิบายเน้ือหาต่างๆ ของบทเรียน และยงัสามารถยกตวัอย่าง
ประกอบพร้อมอธิบายช่วยให้เพื่อนนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจให้มีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน โดยการยกตวัอยา่งใน
เร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลต้วัของตนเองหรือในชีวติประจ าวนัและใชภ้าษาท่ีเพื่อนนกัเรียนสามารถเขา้ใจ
กันเองได้ง่ายข้ึน สอดคล้องกับ McTighe & Wiggins (1998: 115 ) และ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา           
(2550: 16) ท่ีกล่าวคลา้ยกนัว่า การอธิบายเป็นการให้นกัเรียนสามารถบรรยายออกมาพร้อมกบัการใช้
เหตุผลใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ พร้อมยกขอ้มูล ทฤษฎี และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งและคาดการณ์
ไปสู่อนาคต  

ทั้งน้ี ดา้นท่ีสามารถพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทนไดน้อ้ยท่ีสุดคือ ดา้นท่ี 6 การรู้จกัตนเอง โดยส่ิงท่ี
พบและประเมินไดจ้ากการจดัการเรียนรู้กล่าวคือ  จากการอ่านแบบประเมินตนเองของนกัเรียนพบว่า 
เม่ือเรียนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอโมทศัน์กวา้งล่วงหน้านกัเรียนมีการจดัการเน้ือหาความรู้อย่างเป็น
ระบบเพิ่มข้ึนและง่ายต่อการเขา้ใจ สังเกตจากช้ินงานท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติั เช่น การสรุปความรู้เป็นผงั
กราฟิก ซ่ึงช่วงแรกอาจยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ผงักราฟิก แต่เม่ือผ่านสัปดาห์ท่ี 2 นกัเรียนแต่ละคน
เร่ิมมีการจดัระบบการคิดของตนเองก่อนลงมือท าผงักราฟิก และฝึกฝนกระบวนการคิดท่ีเพิ่มข้ึน เพราะ
ในทุกคาบเรียนครูจะตั้งประเด็นค าถามให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ซ่ึงช่วงแรกนกัเรียนยงัไม่สามารถเกิดการ
คิดท่ีดี นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามของครูได้ แต่เม่ือผ่านระยะเวลาสัปดาห์ท่ี 2 – 3  เป็นต้นไป 
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาและฝึกคิดฝึกอภิปรายกบัเพื่อนนกัเรียนและครูในการปฏิบติัตนร่วมกบั
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ผูอ่ื้น นกัเรียนส่วนใหญ่มีการวางตวัและใหเ้กียรติเพื่อนนกัเรียนคนท่ีตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือการ
อภิปรายในห้องเรียน และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนเน่ืองจากนกัเรียนเกิดความคุน้เคยกนัก่อน
แลว้ แต่ยงัมีบางคนท่ีในช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจกบัการเรียนรูปแบบดงักล่าวจึงท าให้เกิดความเขา้ใจล่าช้า 
แต่เม่ือเกิดปัญหาแล้วนักเรียนกลุ่มดงักล่าวสามารถจดัการตนเองและแก้ไขปัญหาโดยมาปรึกษาครู
เก่ียวกบัการเรียนโดยใชรู้ปแบบดงักล่าว หรือบางคนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อนกลบัไปทบทวนบทเรียนอีกคร้ัง
โดยให้เพื่อนช่วยอธิบายถือไดว้า่เป็นการแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยการแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจท่ี
คงทนของนกัเรียนท่ีแสดงออกถึงการน าความรู้ท่ีฝังลึกออกมาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
นั้ น สอดคล้องกับ McTighe & Wiggins (1998: 10) ได้กล่าวว่าความเข้าใจท่ีคงทนเป็น ความรู้และ
ทกัษะท่ีฝังลึกในตวันกัเรียนและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงแตกต่างไป
จากส่ิงท่ีท าเป็นประจ าได ้อีกทั้ง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 8) และ วชัรา เล่าเรียนดี (2552: 196) 
ท่ีกล่าวคลา้ยกนัโดยสรุปวา่ เม่ือผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง ย ัง่ยนืและสามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดเวลา 
มีความส าคญัต่อการเรียนรู้เพราะเป็นความรู้ประเภทฝังลึก (Deep Knowledge) ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้และการด าเนินชีวติไดต้ลอด   
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อรูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้า อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นบรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะครูสอนโดยใชรู้ปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้ามีการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูกระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดการคิดเพื่อน าไปสู่ค าตอบหรือแนวการแกไ้ขปัญหา และพดูคุยกบันกัเรียนอยา่งเป็นกนัเองและเสริม
เน้ือหาท่ีเป็นเกร็ดความรู้ในชีวติประจ าวนัในเร่ืองเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัใหก้บันกัเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนร่วมสนุกในกิจกรรมเกมการเรียนรู้ท าให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 
โดยเฉพาะเด็กในวยัมธัยมจะมีความสนใจต่อการเคล่ือนไหวของร่างกายและการแสดงออกทางอารมณ์
ในทางท่ีดี สนุกสนาน ร่าเริง เม่ือไดร่้วมสนุกในกิจกรรมเกมการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจาการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เน่ืองจากรูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาในรูปแบบใหม่ไม่ซ ้ าแบบเดิม 
ส่งเสริมให้นกัเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแกไ้ขปัญหาและเปิดโอกาสให้เสนอแนวความคิดเห็น
ของตนเองออกมา และไดท้บทวนความรู้เดิมพร้อมกบัการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบั Joyce and 
Weil (2004: 256 - 258 ) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นรูปแบบท่ีช่วยให้
นกัเรียนตระหนกัถึงความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่มีเพียงพอหรือไม่ ก่อนท่ีครูจะเสนอสาระใหม่ และยงัช่วย
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ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดหลกัของเน้ือหา การช่วยใหผู้เ้รียนวเิคราะห์เน้ือหาไดช้ดัเจน มากข้ึน  ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ด้านการจดัการเรียนรู้  นักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ ช่วยส่งเสริมให้ตนเองมีการ
จดัการความคิดอยา่งเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
กบักรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัได ้รวมถึงรูปแบบดงักล่าวยงัช่วยให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนเน่ืองจากมีการน าเสนอเน้ืออยา่งเป็นระบบ ดูเขา้ใจง่ายมากข้ึน  
 โดยภาพรวมแลว้การเรียนโดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการเช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั รู้จกัการคิดวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหาหรือสถานการณ์ในปัจจุบนัและยงัช่วยสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นระบบจากเทคนิคผงักราฟิกท่ี
ส่งให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ ความคิดรวบยอดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาวดี 
โพธิปัสสา (2545: 98) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 49 คน ท่ีสอนโดยใชส่ิ้งจดัมโนมติล่วงหนา้ พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการใชส่ิ้งจดัมโน
มติล่วงหน้ามีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.48 ของคะแนนเต็ม และจ านวน
นกัเรียนท่ีท าคะแนนผา่น ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด แสดงวา่การสอน
โดยใชส่ิ้งจดัมโนมติล่วงหนา้ท าใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 70/80  
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ขอ้เสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้มโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าเป็นกระบวนการท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้ของนกัเรียน ดงันั้นครูจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อม 
ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนแต่ละคน เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการ
เรียนรู้ท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นเม่ือครูใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชม้โนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ในการสอน 
ควรส ารวจความรู้พื้นฐานของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
  1.2 การจดัการเรียนรู้โดยใช้มโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า ครูตอ้งเตรียมความรู้และศึกษา
ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งตอ้งศึกษาเก่ียวกบัผงักราฟิกในรูปแบบต่างๆ วา่มีความ
เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีสอนหรือไม่เน่ืองจากในแต่ละชั่วโมงจะต้องน าเสนอมโนทัศน์กวา้งแล้วจึง
เช่ือมโยงเน้ือหาของการสอนยอ่ยในชัว่โมงต่อไป   
  1.3 การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน อาจจะมี
ปัญหากบัห้องเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนมาก ส่งผลให้การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจท่ี
คงทนนั้นมีประสิทธิภาพลดลงครูตอ้งใชส้มาธิและการสังเกตอยา่งละเอียด 
  1.4 ครูควรแสดงมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้าโดยใช้สี เช่น สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีเหลือง      
เป็นตน้ เพื่อเป็นดึงดูดต่อความสนใจของนกัเรียนและสามารถเกิดการรับรู้ไดดี้กวา่การใชสี้โทนเดียว 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้าท่ีมีต่อทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็นตน้ หรือ
น าไปใชใ้นรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นความคิดรวบยอด 
  2.1 ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหน้า ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกบัรูปแบบ วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้ตามแนวการเสริมสร้างความรู้ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิกบันกัเรียน 
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ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
     แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC 
 คนที ่1  คนที ่2  คนที ่3  

1. ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
        1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถว้นตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

       1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
มีล าดบัขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ด้านค าถามส าคัญ และข้อสรุปทัว่ไป 
        2.1 ค าถามส าคญัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        2.2 ขอ้สรุปทัว่ไปสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตรง
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

       3.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

       3.3  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถูกตอ้ง +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. ด้านสาระการเรียนรู้ 
       4.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        4.2 การจดัล าดบัสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        4.3 สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
เวลา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        4.4 สาระการเรียนรู้มีความเป็นปัจจุบนั +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
  คนที ่1  คนที ่2  คนที ่3  

5. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       5.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

       5.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

       5.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        5.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนชดัเจน และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
        6.1 ส่ือการเรียนการรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        6.2 ส่ือการเรียนการรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        6.3 ส่ือการเรียนการรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        6.4 ส่ือการเรียนการรู้มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ด้านการวดั และประเมินการเรียนรู้ 
        7.1 การวดั และประเมินสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        7.2 การวดั และประเมินสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        7.3 การใชภ้าษา  ถูกตอ้ง ชดัเจน ตรง
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        7.4  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
 คนที ่1  คนที ่2  คนที ่3  

        7.5 เกณฑก์ารวดัและประเมินมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม  
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
 คนที ่1  คนที ่2  คนที ่3  

1 
ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของ
เศรษฐศาสตร์  (ความรู้ ความจ า)   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
บุคคลใดไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาของ
วชิาเศรษฐศาสตร์ (ความรู้ ความจ า)   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอ้ใดจดัอยูใ่น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค  (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใดเป็น
การศึกษาตามแนวเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 
หน่วยเศรษฐกิจในขอ้ใดถือไดว้า่มี
ความส าคญัมากท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจ 
(ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

หน่วยเศรษฐกิจใดท่ีด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายในการพฒันาประเทศ 
(ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 
ประเทศใดเปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของผูน้ า
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม            
(ความรู้ ความจ า) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

8 
ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบใด (ความรู้ความจ า)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 
ขอ้ใดเป็นความไดเ้ปรียบของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมท่ีมีเหนือระบบ
เศรษฐกิจแบบอ่ืน  (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรมทาง 

   เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

10 
ขอ้ใดเป็นลกัษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 
เพราะเหตุใดระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จีนจึงตอ้งด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมคอมิวนิสต ์(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 
ประเทศใดมีด าเนินระบบเศรษฐกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั (วเิคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

13 

“เอกชนเป็นผูด้  าเนินการผลิต ใชก้ลไก
ราคาเป็นตวัก าหนดราคาสินคา้”                   
จากลกัษณะดงักล่าวตรงกบัระบบ
เศรษฐกิจแบบใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 

“สามารถแกไ้ขความไม่ยติุธรรมในสังคม
ได ้และลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประชาชนในชาติ” เป็นขอ้ดีของระบบ
เศรษฐกิจในขอ้ใด (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 

“เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน มี
อิสระในการก าหนดราคาผลผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง แต่เม่ือราคาผลผลิต
ตกต ่า เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน 
ภาครัฐตอ้งเขา้ไปแทรกแซง โดยการ
ประกนัราคาพืชผล” เหตุการณ์ดงักล่าวจะ
เกิดข้ึนกบัระบบเศรษฐกิจแบบใด 
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 
ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคือ         
ขอ้ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม  
      ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

17 
ตลาดประเภทใดไม่เกิดข้ึนจริงในระบบ
เศรษฐกิจ (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 
ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของ “ตลาด” 
ในทางเศรษฐศาสตร์ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
(ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 
การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการดา้นการขนส่ง จดัอยูใ่นระบบ
ตลาดแบบใด (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 
ตลาดประเภทใดท่ีผูบ้ริโภคมีอ านาจในการ
ต่อรองราคาไดน้อ้ยท่ีสุด (ความเขา้ใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

21 
ปัจจุบนัรัฐเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มา
ด าเนินกิจการในสินคา้และบริการหลาย
ประเภทยกเว้นในขอ้ใด   (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 

การผกูขาดสินคา้นอกจากจะท าใหผู้ผ้ลิต
สามารถก าหนดราคาสินคา้ไดเ้พียงผูเ้ดียว
แลว้ยงัส่งกระทบผลต่อผูบ้ริโภคอยา่งไร
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 

“เกิดการแข่งขนัสูง ท าใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคมี
อ านาจในการต่อรองและอ านาจในการ
เลือกท่ีมาก ไดบ้ริโภคสินคา้ในคุณภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม” เป็นขอ้ดีของตลาด
ใด (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 
เหตุใดอาจกล่าวไดว้า่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
เป็นตลาดท่ีเสรี (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม 
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

25 
ตลาดผกูขาดถือไดว้า่เป็นตลาดท่ีผูผ้ลิตมี
อิทธิพลต่อราคาและไดก้ าไรสูงท่ีสุด จริง
หรือไม่เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 

ปัจจุบนัมีการซ้ือขายสินคา้ผา่นโลก
ออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เหตุการณ์ดงักล่าว
จดัเป็นตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ 
เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 
ขอ้ใดกล่าวถึงอุปสงคไ์ดถู้กตอ้งท่ีสุด 
(ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 
ขอ้ใดกล่าวถึงกฎอุปสงคไ์ดถู้กตอ้ง (ความรู้
ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 
กิจกรรมใดไม่สอดคลอ้งกบักฎของอุปสงค ์
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 

ถา้ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว และ ตรา
ปุ้มปุ้ย สามารถใชท้ดแทนกนัได ้การท่ีราคา
ปลากระป๋องตราสามแม่ครัวมีราคาลดลง 
จะส่งผลอยา่งไรต่อตลาดปลากระป๋อง 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 
บุคคลใดด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
ตรงตามกฎของอุปสงคไ์ดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 

หากนกัเรียนตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง 
ปรากฎวา่สินคา้ชนิดดงักล่าวมีราคาสูงมาก 
นกัเรียนจะเลือกใชว้ธีิการใดใหส้อดคลอ้ง
กบักฎของอุปสงค ์(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม 
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

33 
ปัจจยัใดไมส่่งผลต่อความตอ้งการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 

“หากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอุปสงคจ์ะ
ลดลง หากผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลงอุปสงค์
จะเพิ่มข้ึน” ค าจ  ากดัความดงักล่าวตรงกบั
สินคา้ชนิดใด (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 

บริษทัรถยนตม์กัออกรถยนตรุ่์นพิเศษ 
(Limited Edition) ออกจ าหน่ายเพื่อดึงดูด
ลูกคา้ แสดงวา่บริษทัรถยนตใ์ชปั้จจยัอุป
สงคต์ามขอ้ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 
บุคคลใดใชปั้จจยัอุปสงคใ์นการเลือกซ้ือ
สินคา้ไดเ้หมาะสมและถูกตอ้งท่ีสุด 
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 
ปัจจยัขอ้ใดส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอุปสงค ์(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 
รัฐบาลประกาศข้ึนค่าจา้งแรงานขั้นต ่าวนั
ละ 300 บาท จากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล
ต่ออุปสงคข์องผูซ้ื้ออยา่งไร (วคิราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 
การกระท าของบุคคลใดสอดคลอ้งกบักฎ
ของอุปทาน (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 

“ถา้ราคาสินคา้ลดลง ผูผ้ลิตสินคา้ออกมา
จ าหน่ายลดลง ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ผูผ้ลิต
สินคา้จะออกมาจ าหน่ายเพิ่มข้ึน” จาก
ขอ้ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม 
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

41 
กลุ่มบุคคลใดด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไดส้อดคลอ้งกบักฎของอุปทาน (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 

“ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
ของไทยเป็นช่วงฤดูหนาว ญาญ่าจึงน าเส้ือ
กนัหนาวมาจ าหน่าย” จากสถานการณ์

ดงักล่าวญาญ่าน าหลกัเศรษฐศาสตร์ขอ้ใด
มาประยกุตใ์ช ้(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 

 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟแสดงปริมาณและราคาซ้ือขายส้ม  
ถา้เป็นช่วงปลายฤดูของส้ม ผูข้ายจะขายส้ม
ราคาเท่าใดจึงไดก้ าไรสูงสุด (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 
ปัจจยัใดท่ีไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
อุปทานของผูผ้ลิต (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 
ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่ออุปทาน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 
ถา้พอ่คา้ขายขา้วโพดในราคาท่ีสูงกวา่ราคา
ดุลยภาพ ปัจจยัใดท่ีจะส่งผลใหร้าคาซ้ือ
ขายขา้วโพดลดลง (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม 
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

47 
เป้าหมายส าคญัของการก าหนดราคาเชิงกล
ยทุธ์ตรงกบัขอ้ใด (ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 
ปัจจยัท่ีก าหนดราคาเชิงกลยทุธ์ท่ีมีต่อสินคา้
และบริการเป็นล าดบัแรกตรงกบัขอ้ใด 
(ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 

นายด าตั้งราคาในช่วงเปิดตวัน ้ายาลา้งจาน
ยีห่อ้ใหม่ จึงจดัรายการส่งเสริมการขายซ้ือ 
1 แถม 1 ถือวา่นายด าใชก้ลยทุธ์ใดในการ
ก าหนดราคาของสินคา้ (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 
การกระท าของบุคคลใดท่ีสอดคลอ้งกบั
การก าหนดราคาโดยใช ้ กลยทุธ์ตั้งราคา
ตามช่วงเวลา (Time pricing) (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 
เพราะเหตุใดผูข้ายจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ราคา
กบักลุ่มผูบ้ริโภค (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 

หา้งสรรพสินคา้ทุกหา้งมีการติดป้ายลด
ราคาสินคา้ประเภทอาหารสดในช่วงเยน็
ของทุกๆ วนั จากกรณีดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์ตรงกบั   กลยทุธ์ราคาขอ้ใด 
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดภาวะการก าหนด
ค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลกัษณะ
ตรงกบัขอ้ใด (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 
ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดจากรัฐบาล
ด าเนินนโยบายค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าวนัละ 
300 บาท (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง กิจกรรม 
     ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

55 
เพราะเหตุใดการก าหนดราคาขั้นสูงจึง
ส่งผลดีต่อผูบ้ริโภค (การวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 
เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงตอ้งมีมาตรการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ควบคู่กบัการก าหนดราคาขั้น
สูง (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 
การก าหนดราคาขั้นต ่า (Minimum price) 
ส่งผลกระทบต่อการจดัการภาครัฐอยา่งไร 
(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 

ปัจจุบนัปัญหาราคายางพาราราคาตกต ่า
ส่งผลต่อเกษตรกรรัฐบาลควรด าเนิน
นโยบายใดเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรชาว
สวยยาง (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 

หากรัฐบาลตอ้งการเขา้ควบคุมราคาหรือ
แทรกแซงราคาสินคา้สามารถท าได้
หลากหลายวธีิยกเวน้วธีิใด  
(ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 
ขอ้ใดถือไดว้า่เป็นการแทรกแซงราคา
ทางตรงจากรัฐบาล (ความรู้ ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวม 0.98 
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ตารางท่ี 13 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ      
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20   

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.53 0.32 ใชไ้ด ้
2 0.56 0.30 ใชไ้ด ้
3 0.90* 0.20 ใชไ้ม่ได ้
4 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
5 0.85* 0.33 ใชไ้ม่ได ้
6 0.25 -0.30* ใชไ้ม่ได ้
7 0.72 0.60 ใชไ้ด ้
8 0.92* 0.20 ใชไ้ม่ได ้
9 0.59 0.35 ใชไ้ด ้
10 0.65 0.51 ใชไ้ด ้
11 0.84* 0.34 ใชไ้ม่ได ้
12 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
13 0.87* 0.30 ใชไ้ม่ได ้
14 0.48 0.29 ใชไ้ด ้
15 0.80 0.22 ใชไ้ด ้
16 0.32 0.08* ใชไ้ม่ได ้
17 0.41 0.42 ใชไ้ด ้
18 0.45 -0.30* ใชไ้ม่ได ้
19 0.62 0.44 ใชไ้ด ้
20 0.68 0.41 ใชไ้ด ้
21 0.92* 0.12* ใชไ้ม่ได ้
22 0.16* -0.10* ใชไ้ม่ได ้
23 0.47 0.39 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 13 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียน                
   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
24 0.71 0.35 ใชไ้ด ้
25 0.63 0.18* ใชไ้ม่ได ้
26 0.50 0.42 ใชไ้ด ้
27 0.88* 0.23 ใชไ้ม่ได ้
28 0.78 0.41 ใชไ้ด ้
29 0.80 0.41 ใชไ้ด ้
30 0.85* 0.30 ใชไ้ม่ได ้
31 0.31 0.16* ใชไ้ม่ได ้
32 0.39 0.43 ใชไ้ด ้
33 0.93* 0.15 ใชไ้ม่ได ้
34 0.23 0.27 ใชไ้ด ้
35 0.70 0.50 ใชไ้ด ้
36 0.44 0.32 ใชไ้ด ้
37 0.83* 0.41 ใชไ้ม่ได ้
38 0.48 0.36 ใชไ้ด ้
39 0.65 0.60 ใชไ้ด ้
40 0.92* 0.42 ใชไ้ม่ได ้
41 0.77 0.50 ใชไ้ด ้
42 0.45 0.33 ใชไ้ด ้
43 0.63 0.12* ใชไ้ม่ได ้
44 0.35 0.10* ใชไ้ม่ได ้
45 0.63 0.71 ใชไ้ด ้
46 0.55 0.47 ใชไ้ด ้
47 0.58 -0.03* ใชไ้ม่ได ้
48 0.12* 0.00* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางท่ี 13 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ของนกัเรียน 
     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
49 0.41 -0.01* ใชไ้ม่ได ้
50 0.58 0.37 ใชไ้ด ้
51 0.78 -0.01* ใชไ้ม่ได ้
52 0.83* 0.36 ใชไ้ม่ได ้
53 0.35 0.50 ใชไ้ด ้
54 0.35 0.47 ใชไ้ด ้
55 0.53 0.18* ใชไ้ม่ได ้
56 0.42 0.17* ใชไ้ม่ได ้
57 0.46 0.32 ใชไ้ด ้
58 0.53 0.33 ใชไ้ด ้
59 0.65 0.58 ใชไ้ด ้
60 0.47 0.39 ใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ 
 1. ขอ้สอบขอ้ท่ี 3, 5, 8, 11, 13, 21, 22, 27, 30, 33, 37, 40 และ 52 มีค่าความยากง่าย (p) 
มากกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่ายเกินไปจึงตดัออก 
 2. ขอ้สอบขอ้ท่ี 48 มีค่าความยากง่าย (p) นอ้ยกวา่ 0.20 ยากเกินไปจึงตดัออก 
 3. ขอ้สอบขอ้ท่ี 6, 16, 18, 21, 22, 25, 31, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 55 และ 56  มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก  
 4. เน่ืองจากมีขอ้สอบเกินจ านวนท่ีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 14, 35, 36 
และ 59  
 5. รวมตดัขอ้สอบออกทั้งหมด 30 ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 
ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.83 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจท่ีเร่ือง กิจกรรมทาง
เศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ั น  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5  
โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ของผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ข้อ
ที่ 

ข้อประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 
การอธิบายครอบคลุมพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเขา้ใจท่ีคงทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
การแปลความครอบคลุมพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเขา้ใจท่ีคงทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
การประยกุตค์รอบคลุมพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเขา้ใจท่ีคงทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
การมีมุมมองท่ีหลากหลายครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจท่ี
คงทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 
การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจท่ี
คงทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 รวม 1.00 
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ตารางท่ี 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการ 
    เรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 
    ชีวติประจ าวนัของผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ข้อ
ที่ 

ข้อประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 

แบบบันทึกการรู้จักตนเองด้านการคิดมี
ความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

แบบบนัทึกการรู้จกัตนเองด้านการปฏิบติั
ตนร่วมกบัผูอ่ื้น มีความสอดคล้องกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ใน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 

แบบบันทึกการรู้จักตนเองในด้านแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองมี
ความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ใน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 รวม 1.00 
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ตารางท่ี 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น  
     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง  
     ล่วงหนา้ ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้  

1 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า มีความ
น่าสนใจ กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เป็น
รูปแบบ ท่ี เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เรียน มีการ
แลกเป ล่ียน ความ รู้ ความคิดเห็น  การ
ช่วยเหลือกนัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าเป็นการ
เปิดมุมมองความรู้ใหม่แก่ตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าเป็นการ
เปิดมุมมองความรู้ใหม่แก่ตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้าส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น  
     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง  
     ล่วงหนา้ ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ดา้นการจดัการเรียนรู้  

6 

การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้เป็น
รูปแบบการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้
เป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ช่วยให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า มีความ
น่าสนใจ กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า เป็นการ
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดท่ี
หลากหลายและฝึกการจดัระบบความคิด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าท าให้
ผู ้เรียนสามารถร่วมกันสร้างองค์ความรู้
ใหม่ใหแ้ก่ตนเองได ้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น  
           มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง  
           ล่วงหนา้ ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

 R  IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้  

11 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กแลกเปล่ียนความคิด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนฝึกการวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าช่วยให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีดีข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 

การจัดการเรียน รู้โดยใช้ รูป แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าช่วยให้
ผู ้เรียนมี เจตคติท่ี ดีต่อการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉลีย่รวม 1.00 
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ตารางท่ี  17 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน       
ชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์ 

       กวา้งล่วงหนา้   
 

คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 12 21 16 6 18 
2 14 23 17 14 26 
3 17 26 18 12 19 
4 13 21 19 13 25 
5 16 23 20 15 19 
6 13 24 21 14 27 
7 11 19 22 17 20 
8 9 16 23 12 23 
9 10 16 24 10 20 
10 13 22 25 13 20 
11 10 27 26 9 21 
12 12 25 27 15 23 
13 10 19 28 11 24 
14 13 27 29 13 23 
15 18 27 30 10 21 

คะแนนก่อนเรียน )(X = 12.50 S.D. = 2.67 

คะแนนหลังเรียน )(X = 22.17 S.D. = 3.22 
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ตารางท่ี 18 คะแนนเฉล่ียความเข้าใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 

    

คนที่ 

ความเข้าใจทีค่งทน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 
การ

อธิบาย 
การ
แปล
ความ 

การ
ประยุกต์ 

การมี
มุมมองที่
หลากหลาย 

การเข้าใจ
ความรู้สึก
ของผู้อืน่ 

การ
เข้าใจ
ตนเอง 

1 2.58 2.42 2.92 2.75 2.42 2.50 2.60 ดี 
2 2.75 2.67 2.92 2.83 2.75 2.58 2.75 ดี 
3 2.75 2.58 3.00 2.83 2.5 2.58 2.71 ดี 
4 2.67 2.75 2.75 2.58 2.75 2.67 2.69 ดี 
5 2.67 2.58 2.75 2.75 2.75 2.58 2.68 ดี 
6 2.75 2.75 2.83 2.92 2.83 2.58 2.78 ดี 
7 2.58 2.67 2.92 2.75 2.67 2.67 2.71 ดี 
8 2.67 2.67 2.83 2.83 2.92 2.5 2.74 ดี 
9 2.58 2.5 2.75 2.75 2.75 2.58 2.65 ดี 
10 2.58 2.75 3.00 2.58 2.92 2.33 2.69 ดี 
11 2.67 2.75 2.83 2.83 2.75 2.50 2.72 ดี 
12 2.58 2.5 2.83 2.67 2.58 2.58 2.63 ดี 
13 2.58 2.67 2.75 2.92 2.75 2.5 2.69 ดี 
14 2.83 2.67 3.00 2.75 2.92 2.75 2.82 ดี 
15 2.50 2.67 2.92 2.83 2.92 2.58 2.74 ดี 
16 2.67 2.83 2.75 2.75 2.75 2.5 2.71 ดี 
17 2.50 2.58 2.83 2.75 2.67 2.67 2.67 ดี 
18 2.58 2.75 2.83 2.67 2.67 2.58 2.68 ดี 
19 2.67 2.67 2.83 2.92 2.83 2.50 2.74 ดี 
20 2.83 2.67 2.92 3.00 2.58 2.67 2.78 ดี 
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ตารางท่ี 18 คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจท่ีคงทน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (ต่อ) 
  

คนที่ 

ความเข้าใจทีค่งทน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 
การ

อธิบาย 
การ
แปล
ความ 

การ
ประยุกต์ 

การมี
มุมมองที่
หลากหลาย 

การเข้าใจ
ความรู้สึก
ของผู้อืน่ 

การ
เข้าใจ
ตนเอง 

21 2.83 2.67 2.83 2.67 2.5 2.58 2.68 ดี 
22 2.58 2.58 2.83 2.67 2.67 2.42 2.63 ดี 
23 2.83 2.58 2.83 2.92 2.67 2.75 2.76 ดี 
24 2.75 2.75 3.00 2.75 2.67 2.5 2.74 ดี 
25 2.67 2.75 2.92 2.83 2.67 2.92 2.79 ดี 
26 2.67 2.75 2.92 2.75 2.92 2.83 2.81 ดี 
27 2.83 2.92 2.92 2.83 2.83 2.67 2.83 ดี 
28 2.67 2.92 3.00 2.92 2.75 2.83 2.85 ดี 
29 2.83 2.92 2.92 2.92 2.83 2.83 2.88 ดี 
30 2.83 2.92 3.00 3.00 3.00 2.92 2.94 ดี 
รวม 2.68 2.69 2.87 2.79 2.73 2.62 2.73 ดี 
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           ภาคผนวค ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
-  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั โดยใช้รูปแบบการ

น าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
- แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั                  

แบบปรนยั 4 ตว้เลือก  
- แบบสังเกตพฤติกรรมความเขา้ใจท่ีคงทน 
- แบบประเมินตนเอง 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อรูปแบบการน าเสนอ
มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้  
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         แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม      โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
รายวชิา  ส 32101 สังคมศึกษา         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  
เร่ือง  การก าหนดราคาตามอุปสงค์ อุปทาน    เวลา 1 คาบเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส. 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวดั 

ส.3.1 ม.5/1 นกัเรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกบั ตลาด การก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบ
เศรษฐกิจของโลกยคุปัจจุบนัได ้ 
 
ความเข้าใจทีค่งทน 

อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ มีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการในราคา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของอุปสงค ์อุปทานและจุดดุลยภาพได ้
 2. นกัเรียนสามารถอธิบายกฎของอุปสงค ์อุปทานได ้

3. นกัเรียนสามารถบอกปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุปสงค ์อุปทานได ้
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สาระการเรียนรู้  
 อุปสงค ์(Demand) 
อุปสงค ์คือ  ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยเงินท่ีเขามีอยู ่
อุปสงค ์คือ ปริมาณของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในช่วงเวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาหน่ึง 
 
กฎของอุปสงค ์(Law of Demand) 
1. ราคาสินคา้และบริการสูง อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจะต ่า 
2. ราคาสินคา้และบริการต ่า อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจะสูง 
 
         ตารางแสดงอุปสงคข์องผูบ้ริโภค 
 

 

 
ค าอธิบาย  

1 .ถา้ส้มเขียวหวานมีราคาสูงสุด กิโลกรัมละ 35 บาท อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจะต ่า มีความ
ตอ้งการบริโภคเพียง 10 กิโลกรัมเท่านั้น 
    2 .ถา้ส้มเขียวหวานมีราคาต ่า กิโลกรัมละ 15 บาท อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจะสูงมีความ
ตอ้งการบริโภคสูงถึง 50 กิโลกรัม 
สรุป  ส่ิงท่ีก าหนดอุปสงคข์องผูบ้ริโภค คือ ราคา 
                 
 
 
 
    

    ราคาส้ม ปริมาณความ
ต้องการซ้ือ 

35 10 
30 20 
25 30 
20 40 
15 50 
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ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในอุปสงค์ของผู้บริโภค 
 อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจะลดลงหรือเพิ่มข้ึน  หรือ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในปริมาณสินคา้
มากข้ึนหรือน้อยลงย่อมข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ หลายประการ นอกเหนือจาก
ราคา ซ่ึงก าหนดอุปสงคด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ ดงัน้ี  

1. ราคาของสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ ราคาของสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือเพิ่ม อุปสงค์ลดต ่าลงจ านวน
ประชากร เพศ และวยั เช่น สังคมไทยมีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของประชากรวยัชรา อุปสงคต่์อสินคา้
ของวยัชราเพิ่มข้ึน 

2. รายไดข้องผูบ้ริโภค มีรายไดเ้พิ่มข้ึน อุปสงคเ์พิ่มข้ึน 
3. รสนิยมของผูบ้ริโภค เช่น รสนิยมชอบด่ืมนมรสช็อกโกแลต อุปสงคต่์อนมช็อกโกแล็ต

เพิ่มข้ึน 
4. สมยันิยมหรือความนิยมของยุคสมยั ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจบริโภคสินคา้สุขภาพมากข้ึน 

อุปสงคสิ์นคา้สุขภาพเพิ่มข้ึน 
5. ฤดูกาล หรือสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ถึงฤดูร้อน อุปสงคต่์อน ้าแขง็ ไอศกรีมเพิ่มข้ึน 
6. การโฆษณา ลด แลก แจก แถม สามารถท าใหอุ้ปสงคต่์อสินคา้เพิ่มข้ึน 
7. ราคาสินค้าท่ีเก่ียวข้องกันและใช้แทนกันได้ เช่น เน้ือหมู – แพง เน้ือววั – ถูก ท าให้         

อุปสงคใ์นเน้ือววัของผูบ้ริโภคจะสูง 
8. การคาดคะเนการข้ึนลงของราคาสินคา้ เช่น คาดว่า น ้ าตาลทรายจะมีราคาสูงในเดือน

หนา้เป็นผลใหอุ้ปสงคข์องน ้าตาลทรายในเดือนน้ีจะสูง 
9.  ระยะเวลาท่ีตอ้งใช้เพื่อบริโภคสินคา้ หากนานคร้ังจึงจะไดมี้โอกาสว่ายน ้ า อุปสงค์ต่อ

ชุดวา่ยน ้าลดลง 
10.  เทศกาลส าคญั เช่น ถึงเทศกาลสงกรานต ์อุปสงคต่์อปืนฉีดน ้าเพิ่มมากข้ึน 
11. วนัส าคญั เช่น วนัแม่ อุปสงคต่์อดอกมะลิ ของขวญัวนัแม่เพิ่มข้ึน 

  12. การจดังานแสดงสินค้า หากเป็นงานแสดงสินค้าท่ีขายสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าตลาด 
สามารถเขา้ถึงงานไดไ้ม่ยาก และรวมสินคา้ท่ีหลากหลายไวใ้นสถานท่ีแห่งเดียว อุปสงคต่์อสินคา้
ในงานเพิ่มข้ึน 

13. การสร้างจุดเด่น เอกลกัษณ์ หรือ ความหมายให้กบัสินคา้ หากเป็นสินคา้รุ่นท่ีมีจ  ากดั 
(Limited Edition) หรือ เป็นสินค้าท้องถ่ินท่ีหาซ้ือได้เฉพาะท้องถ่ินน้ีเท่านั้น หรือ เป็นสินค้าท่ีมี
ความหมายท าใหร้ะลึกถึงสถานท่ีท่ีตนไปเท่ียว ก็จะท าใหอุ้ปสงคเ์พิ่มข้ึน 
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สินคา้ทดแทนกนัได ้(Substitute) สินคา้อาจทดแทนกนัไดห้ากเป็นสินคา้ในกลุ่มประเภท
เดียวกนั มีความคลา้ยกนั หรือเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มียี่ห่อต่างกนั โดยถูกก าหนดวา่เป็นสินคา้ท่ี
แทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เช่น ไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัได ้เม่ือราคาไข่ไก่สูงปริมาณ
เสนอซ้ือไข่ไก่จะลดลง เม่ือไข่เป็ดแทนไข่ไก่ไดแ้ละราคาของไข่เป็ดไม่สูงเท่าไข่ไก่ปริมาณเสนอซ้ือ
ไข่เป็ดจึงสูงข้ึน 

สินคา้ท่ีตอ้งใช้ประกอบกนั (Complement) สินคา้ท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใช้ประกอบกนั เพื่อให้
เกิดการบริโภคท่ีสมบูรณ์ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้มากข้ึน เช่น 
โทรศพัทมื์อถือกบัแบตเตอรีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชป้ระกอบกนั เม่ือราคาโทรศพัทมื์อถือสูงข้ึนปริมาณ
เสนอซ้ือโทรศพัท์มือถือจะลดลง เม่ือแบตเตอรีจ าเป็นตอ้งใช้กระกอบกบัโทรศพัท์มือถือปริมาณ
เสนอซ้ือแบตเตอรีจึงตอ้งลดลงตาม 
 
อุปทาน (Supply) 
 1.อุปทาน คือ ความตอ้งการหรือความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึงของ
ผูผ้ลิต 
 2. อุปทาน คือ ปริมาณของสินคา้หรือบริการท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเสนอขาย ณ ระดบัราคาหน่ึง 
  กฎของอุปทาน (Law of Supply) 
ราคาสินคา้และบริการต ่า อุปทานของผูผ้ลิตจะต ่า 
ราคาสินคา้และบริการสูง อุปทานของผูผ้ลิตจะสูง 
ตารางแสดงอุปทานของผูข้าย 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ราคาส้ม ปริมาณ
ขาย 
(กิโลกรัม) 

 35 50 
30 40 
 25 30 
20 20 
15 10 
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ค าอธิบาย  
1 .ถา้ส้มมีราคาสูงสุด กิโลกรัมละ 35 บาท อุปทานของผูผ้ลิตจะสูง ปริมาณผลิตจะมีมากถึง 

50 กิโลกรัม 
 2 .ถา้ส้มมีราคาต ่า กิโลกรัมละ 15 บาท อุปทานของผูผ้ลิตจะต ่า ปริมาณการผลิตจะมีน้อย
เพียง 10 กิโลกรัมเท่านั้น 

สรุป  ส่ิงท่ีก าหนดอุปทานของผูผ้ลิต คือ ราคา  หรือก าไร 
 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในอุปทานของผูผ้ลิต 

1. ราคาของสินคา้ท่ีตอ้งการขาย เม่ือราคาของสินคา้ท่ีตอ้งการขายเพิ่มข้ึนอุปทานจะลดลง 
2. การปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต ท าให้ปริมาณการผลิต

สูงข้ึน 
3. การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิต เช่น ตน้ทุนสูงข้ึน ปริมาณการผลิตอาจจะลดลง 
4. การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ เช่น ฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร

ลดต ่าลง 
5. การเปล่ียนแปลงภาษีหรือขอ้จ ากดัทางการคา้ เช่น ทางราชการตั้งก าแพงภาษีให้สูงและ

จ ากัดการน าเข้ารถยนต์ต่างประเทศ อาจจะเป็นผลให้อุปทานของรถยนต์ต่างประเทศในตลาด
เมืองไทยลดลง 
        6. จ านวนผูผ้ลิต ถา้สินคา้อย่างใดอย่างหน่ึงมีจ านวนผูผ้ลิตมากราย ผูผ้ลิตเล็งเห็นถึงผูซ้ื้อ
หรือตลาดในสินคา้ชนิดนัน่วา่คงขยายไดอ้ยู ่อุปทานในสินคา้ชนิดนัน่จึงมีมากข้ึน 

7. การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต หากมีการคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะดีในไตรมาสหน้า 
อุปสงคสิ์นคา้ไตรมาสน้ีลดลง เพราะจะรอขายในไตรมาสหนา้ 
 
ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

1. ราคาสินคา้สูง         อุปทานของผูผ้ลิตสูง    แต่อุปสงคข์องผูบ้ริโภคต ่า 
2. ราคาสินคา้ต ่า        อุปทานของผูผ้ลิตต ่า    แต่อุปสงคข์องผูบ้ริโภคสูง 

ดงันั้นจึงตอ้งหาราคาดุลยภาพ คือ ราคาท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานเท่ากนัพอดี เป็นราคาท่ีทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการตรงกนั และพอใจท่ีจะซ้ือขายซ่ึงกนัและกนั 

ถา้ผลิตปริมาณมากเกินไป                    สินคา้จะเหลือ 
ถา้ผลิตปริมาณนอ้ยเกินไป                   สินคา้จะขาดแคลน 

ดงันั้น   จึงตอ้งหาปริมาณดุลยภาพ ใหมี้ความพอดีทั้งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 
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ทกัษะกระบวนการ 
1. ทกัษะการใหเ้หตุผล    
2.ทกัษะการวเิคราะห์ 
3.ทกัษะการเช่ือมโยง 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้    
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

   
ค าถามส าคัญ 
 ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทาน 
 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
  -  สร้างกราฟเส้นอุปสงค ์อปุทาน  
 
การวดัและประเมินผล  

ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
1.ความรู้ 
     1. อุปสงค ์
     2. อุปทาน 
     3. ราคาดุลยภาพ 

 
- การตอบปากเปล่า 
- แบบฝึกหดัอุปสงค ์
อุปทาน 

 
- ประเด็นค าถาม 
- แบบฝึกหดั 

 
ครู/นกัเรียน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 
     - การใหค้  านิยาม 
     - การใหเ้หตุผล 
     - การประยกุต ์

 
- การสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 

 
- แบบสังเกตความ
เขา้ใจท่ีคงทน  

 
ครู 

3. คุณลกัษณะอนัพีง
ประสงค ์
     - ใฝ่เรียนรู้  
     - มุ่งมัน่ในการท างาน  

 
- การสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 

 
- แบบสังเกตความ
เขา้ใจท่ีคงทน 

 
ครู 
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กจิกรรมจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 เสนอมโนทศัน์กว้าง 

1. ครูน าส้ม 2 ถุงให้นักเรียนดู โดยส้มถุงท่ี 1 ลูกเล็กกิโลกรัมละ 25 บาท ถุงท่ี 2 ลูกใหญ่
กิโลกรัมละ 50 บาท จากนั้นตอบค าถาม ดงัน้ี  
  - นกัเรียนจะเลือกซ้ือส้มถุงไหน เพราะเหตุใด 
  - อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหส้้มมีราคาต่างกนั 

2. จากค าตอบของนักเรียนครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียนในเร่ืองการก าหนดราคาอุปสงค์
อุปทาน 
 3.  ครูน าเสนอผงัมโนทศัน์กวา้ง เร่ือง การก าหนดราคาอุปสงคอุ์ปทาน พร้อมตั้งค  าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน ดงัน้ี 
  - อุปสงคคื์ออะไร   
  - อุปทานคืออะไร 
ขั้นที ่2 น าเสนอสาระหลกั  

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาใบความรู้เร่ืองอุปสงคอุ์ปทาน ในหวัขอ้อุปสงค ์จากนั้น
ครูสุ่มเรียกนกัเรียนบอกความหมายของค าวา่อุปสงค ์
 5. ครูสนทนากบันกัเรียนโดยถามนกัเรียนดงัน้ี 
     - ถา้นกัเรียนเป็นผูซ้ื้อสินคา้ จะมีความตอ้งการซ้ือสินคา้อยา่งไร  
       - ถา้นกัเรียนเป็นผูข้ายสินคา้ จะมีความตอ้งการขายสินคา้อยา่งไร 

6. ครูแสดงตารางความต้องการซ้ือส้มให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันพิจารณา จากนั้ นครู
น าเสนอโครงร่างกราฟ แลว้สุ่มนกัเรียนออกมาลากกราฟเส้นตามขอ้มูลอุปสงคข์องส้ม จากนั้นให้
นกัเรียนร่วมกนับอกกฎของอุปสงค ์(การแปลความ) 

7. ครูสุ่มถามในแต่ละกลุ่มวา่ “นกัเรียนมีปัจจยัในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถืออยา่งไรบา้ง” 
โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกนับอกปัจจยัในการเลือกกลุ่มละ 2 ขอ้ หลงัจากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนั
สรุปเป็นผงักราฟิกแบบผงักา้งปลา 

8. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาใบความรู้เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในหัวขอ้อุปทาน แลว้ครูสุ่ม
เรียกนกัเรียนบอกความหมายของอุปทาน พร้อมกบัน าตารางแสดงความตอ้งการขายส้มให้นกัเรียน
ดู แลว้ร่วมกนัพิจารณา จากนั้นครูน าเสนอโครงร่างกราฟ แลว้สุ่มนกัเรียนออกมาลากกราฟเส้นตาม
ขอ้มูลอุปทานของส้ม  

9. นกัเรียนร่วมกนัสรุปปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปทาน โดยสรุปเป็นผงักราฟิกแบบผงั
กา้งปลา  
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10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาในประเด็น ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ในราคาถูกแต่ผูข้าย
ต้องการขายสินค้าในราคาแพง จะมีวิธีตกลงกันอย่างไร (การเข้าใจความรู้สึกของผูอ่ื้น, การ
ประยกุต)์ 

11. ครูน าเสนอขอ้มูลอุปสงค์และอุปทานของส้ม แล้วสุ่มนกัเรียนออกมาเขียนกราฟเส้น
ของอุปสงคแ์ละอุปทานจากนั้นให้นกัเรียนสังเกตจุดตดัของเส้นทั้ง 2 ซ่ึงเรียกว่า จุดดุลยภาพ แลว้
ใหน้กัเรียนร่วมกนับอกความหมายของจุดดุลยภาพ (การอธิบาย) 
ขั้นที ่3 สร้างองค์ความรู้ 

12 นกัเรียนร่วมท ากิจกรรม Sale for doll โดยครูน าตุ๊กตาจ านวน 6 ตวัให้นกัเรียนขายแข่ง
กนั แต่ละกลุ่มตอ้งหาวธีิขายท่ีไม่เหมือนกนั (การประยกุต)์ 

13. เม่ือจบกิจกรรมนกัเรียนร่วมกนัสรุปโดยตอบค าถาม ดงัน้ี  
  - หากนกัเรียนเป็นผูบ้ริโภคนกัเรียนจะเลือกซ้ือสินคา้โดยอาศยัปัจจยัใดบา้ง 
   - หากนกัเรียนเป็นผูผ้ลิตนกัเรียนจะเลือกผลิตสินคา้โดยอาศยัปัจจยัใดบา้ง 
 
ส่ือการสอน 

1. ใบความรู้เร่ือง การก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
2. ผลไม ้: ส้ม 
3. ตุก๊ตา 
4. โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พอยต ์เร่ือง อุปสงค ์อุปทาน 

 
หนังสืออ้างอิง 
 วนัรักษ ์  ม่ิงมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพค์ร้ังท่ี 18.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548. 
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แบบฝึกหัด 
รายวชิา ส 32101 สังคมศึกษา 2    เร่ือง : อุปสงค์ อุปทาน จุดดุลยภาพ 
ช่ือ……………………นามสกุล………………………..ช้ัน…………….เลขที่……………….. 
 
จากข้อมูลตามตารางนี ้จงเขียนเป็นกราฟแสดง อุปสงค์  อุปทาน  และราคาดุลยภาพ 
ตารางอุปสงค์ และอุปทานของเนือ้ไก่ทั้งหมดในตลาดแห่งหน่ึง 

ราคา (บาท) ปริมาณซ้ือ (กก.) ปริมาณขาย (กก.) 
60 30 70 
55 40 60 
50 50 50 
45 60 40 
40 70 30 

                                     
ราคา 

                                                                                                                                   ปริมาณ 
1 ราคาดุลยภาพของเน้ือไก่ คือ………………………………………………………………… 
2 อุปสงคส่์วนเกินของเน้ือไก่ในราคา  45 บาท  คือ…………………………………………… 
3 อุปทานส่วนเกินของเน้ือไก่ในราคา  60 บาท  คือ…………………………………………… 
4 ถา้ผูซ้ื้อซ้ือเน้ือไก่ในราคา 55 บาท ผูข้ายจะขายไดก่ี้ กก……………………………......……            
5 ถา้ผูข้ายขายเน้ือไก่ในราคา 40 บาท จะไม่พอขายก่ี กก………………………………………… 
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แบบบันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนดี สังเกตได้จากการพฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาในห้องเรียน เช่น นกัเรียนสามารถอธิบายไดถึ้งท่ีมาของการเกิดเส้นอุปสงค์ อุปทาน

และการเกิดจุดดุลยภาพได้ และให้ความร่วมมือในกิจกรรม Sale for doll ทุกคนในกลุ่มร่วมกัน

ระดมความคิดเพื่อท่ีจะเสนอขายตุ๊กตา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งน าความรู้ท่ี

เรียนมาใชใ้นการน าเสนอไดดี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 มีนักเรียน 2 – 3 คนท่ีไม่สามารถลากเส้นกราฟอุปสงค์ อุปทานได้ เน่ืองจากนักเรียนมี

พฤติกรรมเล่นและคุยกบัเพื่อนในหอ้งเรียนขณะท่ีครูสอน 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา 

 ครูท าการตกัเตือนและให้เพื่อนนักเรียนท่ีสามารถเกิดการเรียนรู้แล้วช่วยอธิบายเน้ือหา

ดงักล่าวอีกคร้ัง เพื่อให้เพื่อนเขา้ใจและเป็นการทบทวนความรู้ของนกัเรียนคนดงักล่าวอีกทางหน่ึง

ดว้ย หลงัจากนั้นนกัเรียนท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

 

นายมนตช์ยั เจริญนิติกุล 

                 ผูส้อน 

 

 

 

 

 



138 

 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง กจิกรรมทางเศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์  (ความรู้ ความจ า)   

ก. การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมในการเลอืกใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากดัเพือ่   
    ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทีม่ีอยู่ไม่จ ากดั 

     ข. การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสังคมในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมากเพื่อ 
  ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูไ่ม่จ  ากดั 

     ค. วชิาท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสังคมในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งพอเพียง 

     ง. วชิาท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสังคมในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งพอเพียงเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูไ่ม่จ  ากดั 

2. การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใดเป็นการศึกษาตามแนวเศรษฐศาสตร์จุลภาค (ความเขา้ใจ) 
     ก. การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการบริโภคมวลรวม 
     ข. การก าหนดอตัราดอกเบ้ียและรายไดป้ระชาชาติ 
     ค. การเพิ่มข้ึนของระดบัราคาและการจา้งงาน 
     ง. ชาวนาผลติข้าวเกนิความต้องการของผู้บริโภคท าให้ราคาข้าวลดลง 
3. หน่วยเศรษฐกิจในขอ้ใดถือไดว้า่มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจ (ความรู้ ความจ า)  
     ก. หน่วยครัวเรือน 
     ข. หน่วยธุรกิจ 
     ค. หน่วยรัฐบาล 
     ง. หน่วยต่างประเทศ 
4. ประเทศใดเปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของผูน้ าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (ความรู้ ความจ า)  
     ก. ฝร่ังเศส 
     ข. สหรัฐอเมริกา 
     ค. รัสเซีย 
     ง. สหราชอาณาจกัร 
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5. ขอ้ใดเป็นลกัษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (ความเขา้ใจ) 
     ก. เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเสรี 
     ข. ใชร้าคาดุลยภาพในการก าหนดระดบัราคาผลผลิต 
     ค. รัฐควบคุมและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิเป็นส่วนใหญ่ 
     ง. รัฐด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะท่ีจ าเป็นต่อส่วนรวมเท่านั้น 
6. ประเทศใดมีด าเนินระบบเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั (วเิคราะห์) 
     ก. ไทย – เวยีดนาม 
     ข. จีน – กมัพชูา  
     ค. สหรัฐอเมริกา – สิงคโปร์ 
     ง. อินโดนีเซีย  - บรูไน 
7. “สามารถแกไ้ขความไม่ยติุธรรมในสังคมได ้และลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งประชาชนใน
ชาติ” เป็นขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจในขอ้ใด (วเิคราะห์) 
     ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
     ข. ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม 
     ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
     ง. ระบบเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตย 
8. ขอ้ใดคือขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคือขอ้ใด (วเิคราะห์) 
     ก. การบริหารงานของรัฐในกจิการอุตสาหกรรมบางประเภทขาดประสิทธิภาพเมื่อเทยีบกบั
เอกชน 
     ข. เอกชนมีบทบาทส าคญัในการแข่งขนัการผลิตสินคา้กบัรัฐบาล ท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบ 
     ค. รายไดจ้ากการผลิตสินคา้ตอ้งถูกน ามาแบ่งปันให้รัฐในรูปแบบของการเสียภาษี 
     ง. เอกชนมีพลงัอ านาจต่อรองการผลิตกบัรัฐบาล 
9. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของ “ตลาด” ในทางเศรษฐศาสตร์ไดถู้กตอ้งท่ีสุด (ความรู้ความจ า) 
     ก. กิจกรรมในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 
     ข. สถานท่ีในการซ้ือขายสินคา้และพบปะของผูบ้ริโภค 
    ค. กจิกรรมในการซ้ือขายแลกเปลีย่นสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้ซ้ือและผู้ขายอาจจะไม่ต้องพบกนั
โดยตรงกเ็ป็นได้ 
     ง. สถานท่ีท่ีพบปะกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ณ สถานท่ีทางราชการจดัให้ 
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10. ตลาดประเภทใดท่ีผูบ้ริโภคมีอ านาจในการต่อรองราคาไดน้อ้ยท่ีสุด (ความเขา้ใจ) 
     ก. ตลาดผูกขาด 
     ข. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
     ค. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
     ง. ตลาดผูข้านนอ้ยราย 
11. ปัจจุบนัรัฐเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินกิจการในสินคา้และบริการหลายประเภทยกเว้นใน
ขอ้ใด   (วิเคราะห์) 
     ก. ส่ือสารมวลชน 
     ข. สถาบนัการเงินและตลาดหุน้ 
     ค.  การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
     ง.  การคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศ 
12. เหตุใดอาจกล่าวไดว้า่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นตลาดท่ีเสรี (วิเคราะห์) 
     ก. เพราะเป็นตลาดท่ีเปิดรับเฉพาะผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูง 
     ข. เพราะเป็นตลาดท่ีจ าหน่ายเฉพาะสินคา้ท่ีหลีกเล่ียงภาษี 
     ค. เพราะผู้ผลติรายใหม่สามารเข้าสู่ตลาดได้ตลอดเวลา  
     ง. เพราะผูผ้ลิตสามารถตั้งราคาสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของตน 
13. ปัจจุบนัมีการซ้ือขายสินคา้ผา่นโลกออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เหตุการณ์ดงักล่าวจดัเป็นตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด(ประเมินค่า) 
     ก. เป็น เพราะถือว่ามีกจิกรรมทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ 
     ข. เป็น เพราะมีการตกลงซ้ือขายสินคา้แลว้ 
     ค. ไม่เป็น เพราะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ตอ้งมีสถานท่ีในการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีแน่นอน 
     ง. ไม่เป็น เพราะผูซ้ื้อกบัผูข้ายไม่มีการพบปะกนัจึงถือวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัไม่เกิดข้ึน 
14. ขอ้ใดกล่าวถึงกฎอุปสงคไ์ดถู้กตอ้ง (ความรู้ความจ า) 
     ก. ราคาสินคา้และบริกาสูง ความตอ้งการซ้ือสูง 
     ข. ราคาสินค้าและบริการต ่า ความต้องการซ้ือสูง 
     ค. ราคาสินคา้และบริการต ่า ความตอ้งการขายสูง 
     ง. ราคสินคา้และบริการสูง ความตอ้งการขายต ่า 
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15. กิจกรรมใดไมส่อดคลอ้งกบักฎของอุปสงค ์(ความเขา้ใจ) 
     ก. เม่ือทุเรียนมีราคาถูก คนจะซ้ือทุเรียนมากข้ึน 
     ข. เม่ือเงาะมีราคาแพง คนจะซ้ือเงาะนอ้ยลง 
     ค. เม่ือโทรศพัทมื์อถือลดราคา คนจะซ้ือโทรศพัทม์ากข้ึน 
     ง. เมื่อยางพารามีราคาแพงขึน้ มีผลท าให้ต่างประเทศซ้ือยางพาราของไทยเพิม่ขึน้ 
16. บุคคลใดด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดต้รงตามกฎของอุปสงคไ์ดถู้กตอ้งมากท่ีสุด (วเิคราะห์) 
    ก. พลอยขายสร้อยคอทองค าขณะทองมีราคาสูง 
    ข. ญาญ่าซ้ือรีบซ้ือมาม่าตอนก าลงัลดราคา 
    ค. ณเดชน์ซ้ือน ้าส้มเพราะโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1  
    ง. เคนขายทีวท่ีีใชแ้ลว้โดยลดราคา 50 เปอร์เซ็นต ์  
17. ปัจจยัใดไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค (ความรู้ความจ า) 
     ก. ฤดูกาล 
     ข. เทศกาล 
     ค. ต้นทุนการผลติ 
     ง. สินคา้ท่ีใชแ้ทนกนัได ้
18. บริษทัรถยนตม์กัออกรถยนตรุ่์นพิเศษ (Limited Edition) ออกจ าหน่ายเพื่อดึงดูดลูกคา้ แสดงวา่
บริษทัรถยนตใ์ชปั้จจยัอุปสงคต์ามขอ้ใด (วเิคราะห์) 
     ก. เทศกาลส าคญั 
     ข. การสร้างจุดเด่นเอกลกัษณ์ 
     ค. การคาดคะเนข้ึนลงของราคา 
     ง. ระยะเวลาท่ีตอ้งใชเ้พื่อบริโภคสินคา้ 
19.ปัจจยัขอ้ใดส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์(วเิคราะห์)  
     ก. เพศ      
     ข. รสนิยม     
     ค. ฤดูกาล     
     ง. รายได้ 
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20. การกระท าของบุคคลใดสอดคลอ้งกบักฎของอุปทาน (ความเขา้ใจ) 
     ก. โศรยาน าทุเรียนมาจ าหน่ายนอกฤดูกาล 
     ข. เสรีมีสวนมะม่วงท่ีก าลงัออกผลดก  
     ค. อุทยัรับติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในเดือนตุลาคม 
     ง. มีชยัน าเส้ือผา้มือสองเปิดทา้ยขายของท่ีตลาดนดัเป็นประจ า 
21. “ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ของไทยเป็นช่วงฤดูหนาว ญาญ่าจึงน าเส้ือกนัหนาวมา
จ าหน่าย” จากสถานการณ์ดงักล่าวญาญ่าน าหลกัเศรษฐศาสตร์ขอ้ใดมาประยกุตใ์ช ้(วเิคราะห์) 
     ก. กลไกราคา 
     ข. ระบบเศรษฐกิจ     
     ค. กฎของอุปสงค ์      
     ง. กฎของอุปทาน 
 

 
22.จากกราฟแสดงปริมาณและราคาซ้ือขายส้ม  ถา้เป็นช่วงปลายฤดูของส้ม ผูข้ายจะขายส้มราคา
เท่าใดจึงไดก้ าไรสูงสุด (ความเขา้ใจ) 
     ก. 15  บาท     ข. 20 บาท  ค. 40 บาท  ง. 50 บาท 
 
23. ถา้พอ่คา้ขายขา้วโพดในราคาท่ีสูงกวา่ราคาดุลยภาพ ปัจจยัใดท่ีจะส่งผลใหร้าคาซ้ือขายขา้วโพด
ลดลง (วเิคราะห์) 
     ก. อุปสงคส่์วนเกิน                       ข. อุปทานส่วนเกิน 
     ค. การขาดแคลนอุปทาน              ง. การลน้ตลาดของอุปสงค์ 
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24. ปัจจยัท่ีก าหนดราคาเชิงกลยทุธ์ท่ีมีต่อสินคา้และบริการเป็นล าดบัแรกตรงกบัขอ้ใด  
 (ความรู้ ความจ า) 
     ก. ปริมาณมากผลิต 
     ข. ต้นทุนการผลติ 
     ค. มาตรฐานการผลิต 
     ง. ภาวะตลาด ณ วนัท่ีผลิต 
25. การกระท าของบุคคลใดท่ีสอดคลอ้งกบัการก าหนดราคาโดยใช ้ กลยทุธ์ตั้งราคาตามช่วงเวลา 
(Time pricing) (วิเคราะห์) 
     ก. นอ้ย จดัโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 เสมอ 
     ข. นดั ขายรองเทา้ท่ีราคาลงทา้ยดว้ยเลข 9  
     ค. หน่อย ลดราคา 50 % ของสินค้าเมื่อซ้ือในวนัพุธ 
     ง.  นุ๊ก ขายเส้ือกลา้มราคา 120 บาท เส้ือคอกลม 150 บาท เส้ือเช็ต 220 บาท 
26. หา้งสรรพสินคา้ทุกหา้งมีการติดป้ายลดราคาสินคา้ประเภทอาหารสดในช่วงเยน็ของทุกๆ วนั 
จากกรณีดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ตรงกบักลยทุธ์ราคาขอ้ใด (วเิคราะห์) 
     ก. กลยทุธ์สร้างระดบัราคา 
     ข. กลยทุธ์ราคาตามกลุ่มผูบ้ริโภค 
     ค. กลยุทธ์ราคาตามช่วงเวลา 
     ง. กลยทุธ์ราคาตามท าเลท่ีตั้ง 
27. ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดภาวะการก าหนดค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลกัษณะตรงกบัขอ้ใด 
(วเิคราะห์) 
     ก. ความสัมพนัธ์ของจ านวนแรงงานทีผู้่ผลติต้องการจ้างกบัจ านวนแรงงานทีต้่องการเข้าท างาน 
     ข. ความสมดุลของอตัราค่าแรงขั้นต ่ากบัค่าครองชีพท่ีถูกก าหนดโดยนโยบายของรัฐ 
     ค. ความผนัผวนของตลาดแรงงานท่ีมีต่อในประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
     ง. ความสัมพนัธ์ของภาวะกาจา้งงานและการวา่งงานของตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจ 
28. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงตอ้งมีมาตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ควบคู่กบัการก าหนดราคาขั้นสูง 
(วเิคราะห์) 
     ก. ลดการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีปริมาณมากเกินไป 
     ข. ป้องกนัการเกดิตลาดมืด (Black Market) 
     ค. ป้องกนัสินคา้หนีภาษีท่ีจะเขา้มา 
     ง. ลดการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 
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29. การก าหนดราคาขั้นต ่า (Minimum price) ส่งผลกระทบต่อการจดัการภาครัฐอยา่งไร (วิเคราะห์) 
     ก. รัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุน เพือ่ชดเชยให้แก่เกษตรกร 
     ข. รัฐบาลตอ้งใชก้ารก าหนดราคาท่ีต ่ากวา่ราคาดุลยภาพของตลาด  
     ค. รัฐบาลตอ้งใชล้กัษณะการรับซ้ือสินคา้ท่ีสูงกวา่ปริมาณเสนอขายในตลาด  
     ง. รัฐบาลตอ้งใชล้กัษณะการรับซ้ือสินคา้เกษตรกรรมจากเกษตรเท่านั้น 
30. ขอ้ใดถือไดว้า่เป็นการแทรกแซงราคาทางตรงจากรัฐบาล (ความรู้ ความจ า)  
     ก. แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
     ข. ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค 
     ค. ลดการเก็บภาษีเขา้กองทุนน ้ามนั 
     ง. ด าเนินนโยบายแบบเสรีกบัเอกชน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจทีค่งทน 
ช่ือ..................................................... วนัที ่.................................. เวลา................... คร้ังที ่............ 

 
บันทกึเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้ังเกต 

ความเข้าใจที่
คงทน 

ประเด็นพฤติกรรม พฤติกรรม บันทกึ
พฤติกรรม ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

การอธิบาย 
- บอกความหมาย 
- ขยายความ 
- ยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย 

   

การแปลความ 

- ถอดใจความส าคญัจากศพัท ์
กราฟ รูปภาพ แผนผงั วงจร 
- อธิบายรูปภาพ กราฟ แผนผงั 
วงจร 

   

การประยกุต ์
- ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
- น าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน 

   

การมีมุมมองท่ี
หลากหลาย 

- กลา้แสดงความคิดเห็น 
- ระบุขอ้ดี – ขอ้เสียได ้

   

การเขา้ใจ
ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น 

- มีความสนใจ 
- รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
- ยอมรับขอ้เสนอแนะ 
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แบบบันทกึการรู้จักตนเอง 

เร่ือง............................................................................................. 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกพฤติกรรมและแนวคิดท่ีไดห้ลงัเรียน เร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชีวติประจ าวนั โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์ล่วงหนา้ ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 
 ดา้นการคิด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ดา้นการปฏิบติัตนร่วมกบัผูอ่ื้น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
      

ผูบ้นัทึก ............................................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมความเข้าใจทีค่งทน 
เร่ือง กจิกรรมทางเศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  

โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

ที่         พฤติกรรม 

 
 

ช่ือ – สกุล  กา
รอ
ธิบ

าย
 

กา
รแ
ปล

คว
าม

 

กา
รป

ระ
ยุก
ต์ 

กา
รม

ีมุม
มอ

งท
ี่

หล
าก
หล

าย
 

กา
รเข้

าใจ
คว

าม
รู้สึ

ก

ขอ
งผู้
อืน่

 

รว
ม 

แป
ลผ

ล 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
     

ระดบัคุณภาพของเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 
2.50 – 3.00  คะแนน อยูใ่นระดบั  ดี 
1.50 – 2.49  คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้
1.00 – 1.49   คะแนน อยูใ่นระดบั ปรับปรุง  
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมความเข้าใจทีค่งทน 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การอธิบาย 

สามารถอธิบายได้
ถูกตอ้งชดัเจน ตรง

ประเด็น และมีความเป็น
ระบบ 

สามารถอธิบายได้
ถูกตอ้งชดัเจน ตรง
ประเด็น แต่ยงัไม่เป็น

ระบบ 

สามารถอธิบายได้
ถูกตอ้งบางส่วนแต่ยงั

ไม่ตรงประเด็น 

การแปลความ 

สามารถเขา้ใจ
ความหมาย ความคิด

ส าคญัหรือประเด็นหลกั
ของเร่ืองไดถู้กตอ้ง

ชดัเจน 

สามารถเขา้ใจ
ความหมาย ความคิด

ส าคญัหรือประเด็นหลกั
ของเร่ืองไดบ้างประเด็น 

ไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมาย ความคิด

ส าคญัหรือประเด็นหลกั
ของเร่ือง 

การประยกุต ์

สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์

ได ้

สามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนใชไ้ดแ้ต่ยงั

ไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

การมีมุมมองท่ี
หลากหลาย 

สามารถกลา้แสดงความ
คิดเห็น ระบุจุดดี จุดดอ้ย 
จ าแนกแยกแยะไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

สามารถกลา้แสดงความ
คิดเห็น ระบุจุดดี จุดดอ้ย 

ได ้

กลา้แสดงความคิดเห็น 
แต่ยงัไม่สามารถระบุ         
จุดดี จุดดอ้ย ได ้

การเขา้ใจ
ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น 

มีความสนใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ยอมรับขอ้เสนอแนะ 

ใจกวา้ง 

มีความสนใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นแต่
ไม่ยอมรับขอ้เสนอแนะ 

มีความสนใจ แต่ไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นแต่และไม่
ยอมรับขอ้เสนอแนะ 

การรู้จกัตนเอง 

มีการรู้คิด มีการปรับตวั 
และหาแนวทางการ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้ง 

มีการรู้คิด มีการปรับตวั 
และหาแนวทางการ
ปฏิบติัตนไดแ้ต่ยงัไม่

เหมาะสม 

มีการรู้คิด มีการปรับตวั 
แต่ไม่สามารถหาแนว
ทางการปฏิบติัตนได้

อยา่งเหมาะสม 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
 
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบงานวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความเข้าใจท่ีคงทน เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั  ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ 
     
ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 15 ขอ้ มีลกัษณะ  การประเมินค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเครท (Likert) โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั โดยมีการก าหนดค่าระดบัความ
คิดเห็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 

   เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
   เห็นดว้ยมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
   เห็นดว้ยปานกลาง ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
   เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 
  
ตอนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้  
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ตอนที ่1 ค าช้ีแจง :  นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น

เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

 ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้       
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน

ทัศน์กวา้งล่วงหน้า มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

      

2. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทัศน์กวา้งล่วงหน้า เป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียน ความรู้ ความคิดเห็น การ
ช่วยเหลือกนัในชั้นเรียน 

      

3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้าเป็นการเปิดมุมมองความรู้ใหม่
แก่ตนเอง 

      

4. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้าเป็นการเปิดมุมมองความรู้ใหม่
แก่ตนเอง 

      

5. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหน้าส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน 

      

 ดา้นการจดัการเรียนรู้       
6. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโน

ทศัน์กวา้งล่วงหนา้เป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้

กระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 

      

7. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอมโน

ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ช่วยใหผู้เ้รียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน  
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ขอ้ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น

เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

8. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทัศน์กวา้งล่วงหน้า มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

      

9. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ เป็นการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการคิดท่ีหลากหลายและฝึกการจดัระบบ
ความคิด 

      

10. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทัศน์กวา้งล่วงหน้าท าให้ผูเ้รียนสามารถร่วมกัน
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหแ้ก่ตนเองได ้  

      

 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้       
11. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน

ทัศ น์กว้างล่ วงหน้ าส่ ง เส ริมให้ ผู ้ เรียนได้ ฝึ ก
แลกเปล่ียนความคิด 

      

12. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทัศน์กว้างล่วงหน้ าส่งเส ริมให้ผู ้เรียน ฝึกการ
วเิคราะห์ 

      

13. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทัศน์กว้างล่วงหน้าช่วยให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมท่ีดีข้ึน 

      

14. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนอมโน
ทศัน์กวา้งล่วงหนา้ช่วยใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ  
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล   นายมนตช์ยั  เจริญนิติกุล 
ทีอ่ยู่   609 ถนนราชมรรคา ต าบลสนามจนัทร์  

   อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
ทีท่ างาน   โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 445/5 ถนนพิพิธปราสาท 

  ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2548  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั อ าเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ.2553  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    วชิาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 พ.ศ.2558  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
    ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
 
ประวตัิการท างาน 

พ.ศ.2554 ครูผูช่้วย โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

พ.ศ.2556 ครู คศ. 1 โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
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