
 

 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววชรพร  ชูผล 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววชรพร  ชูผล 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



THE STUDY OF  LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITIES OF 
MATHAYOMSUKSA 4  STUDENTS TAUGHT BY HEURISTICS THINKING PROCESS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Wacharaporn  Chupol 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial FulfIllment of the Requirement for the Degree 
Master of Education Program in Teaching Social Studies 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์” เสนอโดยนางสาววชรพร ชูผล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 

           
         ..................................................................... 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
               วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............... 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้้าสมบูรณ์ 
 2. รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ 
 3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
....................................................ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย) 
............../....................../.............. 
 
....................................................กรรมการ  ....................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส)  (อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้้าสมบูรณ์) 
............../....................../..............   ............../....................../.............. 
 
....................................................กรรมการ  ....................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ)  (อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ) 
............../....................../..............   ............../....................../.............. 
 



 
 

ง 

 

55262316 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ค าส าคัญ    : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ความสามารถในการแก้ปัญหา /การจัดการเรียนรู้ด้วย 

      กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
วชรพร ชูผล : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ.ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ รศ.อนงค์พร สมานชาติ และอ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ.    
144 หน้า. 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
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คิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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The purpose of this research were 1) to compare learning achievement 

on the circular flow of Economy of Mathayomsuksa 4 students before and after using 
heuristics thinking process. 2) to compare problem solving abilities of Mathayomsuksa 
4 students before and after learning management using heuristics thinking process. 
The research sample comprised of 21 Mathayom-four students of Phrapathom 
Wittayalai 2 Luang Pho-ngoen Anusorn School, Nakhonpathom Province. The 
research instruments consisted of: 1) learning management plan using Heuristic 
thinking process, 8 lesson units on the circular flow of Economy; 2) learning 
achievement test on the circular flow of Economy and 3) problem solving abilities 
test. The statistics used for the data analysis were arithmetic mean ( ) standard 
deviation (S.D.) and t-test dependent.  

 
The research findings were as follows: 
1. The learning achievement on the circular flow of Economy of 

Mathayomsuksa 4 students using heuristic thinking process in the post-test were 
significantly higher than pre-test scores at .05. 

2. The problem solving abilities on the circular flow of Economy of 
Mathayomsuksa 4 students using heuristic thinking process for learning management 
in the post-test were significantly higher than pre-test scores at .05. 
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ของผู้วิจัย และขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนที่ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และท าแบบทดสอบต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์  
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มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้จนส าเร็จ 

กราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ที่เห็นความส าคัญของการศึกษา คอยสนับสนุน 
และส่งเสริม ตลอดจนเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ และ
สุดท้ายขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย จนสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสมบูรณ์ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โลกในปัจจุบันเป็นโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์
ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้โลก
กว้างใหญ่เป็นโลกไร้พรหมแดนแห่งการเรียนรู้  สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ในทุกๆด้าน 
เช่น การทํางาน การศึกษา หรือแม้แต่ความบันเทิงต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่บริบทของสังคมไทย ที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากสังคมเกษตรกรรม ที่ใช้แรงคน และสัตว์ มีการดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน จนก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม แม้ผลผลิตส่วนใหญ่ ยังคงเป็นผลผลิตทางการเกษตร แต่
ได้มีการนําเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้มากขึ้น กลายเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทํา
อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย แต่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการทําตามกระบวนการคิดค้นและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีของผู้อื่น มิได้เกิดข้ึนด้วยความคิดของคนไทยอย่างแท้จริง และหากพลเมืองของประเทศใด
เป็นเพียงผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ก็คงจะตกเป็นทาสทางความคิด และสูญเสียความสมดุลด้านทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชาติอ่ืนๆต่อไป (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2557: 5) 

การจะสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ตลอดจนสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และการร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งต้องพัฒนาให้คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 4) 
ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรมตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะการคิดใน
ด้านการแก้ปัญหา ที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ถูกหลอกด้วยการตีความ หรือยอมรับการตีความอย่างผิดๆ 
และไม่เชื่อถือสิ่งใดง่ายๆ แต่จะต้องวินิจฉัยไตร่ตรอง และพิสูจน์ความจริงให้รอบคอบเสียก่อน (ฆนัท 
ธาตุทอง, 2554: 4)  

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในสังคม จึง
ประกาศใช้กรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่มุ่งพัฒนา
นักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
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จิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น 
จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่
ประเทศไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ตามกรอบ
ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550: 2) 
โดยครูจะจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกําหนดไว้ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
สําคัญของนักเรียน 5 ประการ ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความสมบูรณ์ทางด้าน
จิตใจตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เพ่ือรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นศตวรรษที่ 21 (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2557: 6-7) 

จากสภาพสังคมยุคปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นการพัฒนา
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) โดยการฝึกแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหลากหลาย และเป็นไปในทิศทางที่ยอมรับกัน
ทั่วไป รวมทั้งระบุไว้ในสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 ว่าเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2557: 6-7)  เนื่องจากความสามารถในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวเป็นกระบวนการที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจแบบเสรี โดยผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับสภาวะทาง
สังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง กล้าเผชิญความจริง และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสัง คมได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากสามารถพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ ถึงสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญของ
เรื่องราวที่ก่อให้เกิดความรําคาญ และหาหนทางขจัดปัดเปุาสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความยุ่งยากให้หมดไป
อย่างมีขั้นตอน รวมทั้งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น (ศิริกาญจน์ 
โกสุมภ์ และดารณี คําวัจนัง, 2546: 67-73)  

ในฐานะครูกลุ่มสาระการการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนึ่งในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องตระหนักถึงความสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้ชีวิตใน
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กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมที่
มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ตลอดจนสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัย ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และ
มีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ บริบท
ทางด้านเศรษฐกิจ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ตามที่ระบุไว้ในสาระการ
เรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ด้วยความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการนี้นักเรียนจะได้ศึกษาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน นับตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศจนถึงระดับประชาชนทั่วไป (สวรินทร์ เลิศรัตนเรืองชัย, 
2556: 6) ในระดับผู้บริหารความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาทในการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ที่อยู่อย่างจํากัดภายในประเทศให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ประชาชนอยู่ดีกิน
ดี มีปัจจัยต่างๆเพียงพอที่จะอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิต ไม่เอารัดเอาเปรียบในทาง
เศรษฐกิจและเกิดความเป็นธรรมในสังคม ในระดับประชาชนจะช่วยในการทําความเข้าใจถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการต่างๆ ที่มีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้อเพ่ือให้เกิด
ความพอใจสูงสุด เนื่องจากแต่ละบุคคลมีรายได้จํากัดไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามใจชอบ เมื่อมีสินค้าและ
บริการเกิดขึ้นหลายอย่าง จึงต้องตัดสินใจเลือกเฉพาะสินค้าที่จะก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดเท่านั้น 
หรือในฐานะผู้ผลิตหรือเจ้าของกิจการ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการที่เสียต้นทุนน้อยที่สุด เพ่ือให้ได้รับกําไรสูงสุด  

นอกจากนี้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ยังทําให้บุคคลเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่กําลังก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจแบบเสรี และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้อย่าง
เท่าทัน นอกจากนี้การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมมนุษย์ ที่มีความต้องการ และความปรารถนา ไม่มีขอบเขตหรือขีดจํากัด โดยเมื่อบรรลุความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่อยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังต้องการความบันเทิงที่หลากหลาย สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ทันสมัย สิ่งต่างๆที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม หรืออยากมีอยากได้ในสิ่งที่คนอ่ืนมี แต่
เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรต่างๆมีที่มีอยู่ จะพบว่าทรัพยากรเหล่านั้นมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการมหาศาลของมนุษย์ จึงนําไปสู่ทางเลือกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใน
ทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความพอใจสูงสุดเท่านั้น ส่งผลให้ความต้องการบางอย่างไม่
สามารถบรรลุได้ (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2546: 2) ทรัพยากรจึงถือเป็นสิ่งหายากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความต้องการของมนุษย์ และสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาการ
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ตัดสินสินใจในการใช้จ่ายที่นักเรียนทุกคนจะต้องพบเจอในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเข้าใจบทบาทการ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองดีของชาติ 

ในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ หนึ่งในสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงต้องเน้นให้นักเรียนมีความสําคัญที่สุด ตามหลักที่ว่านักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555: 8) ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับทั้งความรู้ ได้รับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรมตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะการคิดในด้านต่างๆ ที่ นักเรียนจะต้องสามารถ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล มีคุณธรรม 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนรู้จักการ
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่
ครูจะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จึงควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน อยู่ในขอบเขตความสามารถและ
สติปัญญาของนักเรียน มีกิจกรรมหรือสิ่งเร้าที่ช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักใช้เหตุผลในการทําความเข้าใจปัญหา ตลอดจนสามารถตัดสินใจโดยใช้ทางเลือกที่
หลากหลาย โดยสังเกตความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆที่ได้รับ จนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ (สวรินทร์ เลิศรัตนเรืองชัย, 2556: 6) อันนํามาซึ่งการพัฒนาการทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถคิดในการแก้ปัญหาตามสมรรถนะสําคัญที่หลักสูตรกําหนดไว้ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้แถลงผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (2554-2558) พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น ของ
นักเรียนอยู่ในระดับ ดี ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่ 2 แตร่ายงานประจําปีของสถานศึกษาของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ตั้งแต่
ปี 2556-2558 พบว่า ในมาตรฐานที่ 4 การให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่งต่ํากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่อยู่ในระดับ ดี ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ
และสมเหตุผล ให้แก่นักเรียนจึงถือเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระทํา อีกทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในยุคปัจจุบัน พบว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นกัน เห็นได้จากข้อมูลการประชุม World Economic Forum (WEF) -
The Global Cometitiveness Report 2012-2013 ซึ่งเป็นการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” ที่ผ่าน
มา ได้มีการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งอยู่ในอันดับที่ 8 
ตามหลังกัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาที่ลด
ต่ําลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT) ที่เด็กไทยส่วนใหญ่ได้คะแนนวิชาต่างๆ ต่ํากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2558 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ที่มีผู้เข้าสอบถึง 431,224 คน แต่มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 39.70 คะแนน ซึ่งต่ํา
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้มาก (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), 2559) ด้านสภาพการ
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จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พบว่าผลทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 2 ปี
การศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557-2558 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเท่ากับ 33.29 และ 36.39 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่าคะแนน
เฉลี่ยในระดับประเทศ คือ 34.00 และ 39.70 คะแนน ตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระการ
เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 32.31 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555-
2557) ถือว่าต่ํากว่าสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับผลการสอบถามครใูนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และผลการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของโรงเรียน ได้แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้ตําราใน
การสอน มุ่งถ่ายทอดเนื้อหาโดยเน้นการท่องจําเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาเรื่อง อุปสงค์ 
อุปทาน และกลไกราคาและการกําหนดจุดดุลยภาพ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนําหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่จําเป็น เช่น การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ราคาในสภาวการณ์ต่างๆ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําได้
อย่างเหมาะสม (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์, 2559: 25) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้
เห็นว่า การจัดการศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลสําเร็จ ส่งผลให้นักเรียนของเรายังขาดความรู้ และความสามารถในการคิดด้านต่างๆที่จําเป็น
ต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเห็นได้ชัด 

การพัฒนาจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย อีกท้ังข้อเท็จจริง หรือปัญหาต่างๆที่นํามาใช้ ควรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพ
สังคมเศรษฐกิจของไทย หรือเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น (ชวินทร์ ลีนะบรรจง, 2554: 1) รวมทั้ง
จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดจนมาสามารถนําทักษะกระบวนต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม (ศรีวิ ไล พลมณี, 2547: 17) รวมทั้งจะต้องส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
สามารถค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นความรู้และทักษะที่ยั่งยืนต่อไป ครู
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุคสมัย 
โดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญ ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดเองทําเอง และพิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสม
กับนักเรียนมากที่สุด โดยครูจะเป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และคอยอํานวยความสะดวก 
กํากับ ติดตาม ดูแล อันสอดคล้องกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ทักษะต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ (ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช , 2545: 9-11) กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) เป็นวิธีการที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาคําตอบ และต้องอธิบายเหตุผลด้วยตนเองแทนการ
บอกของคร ู(ยุพิน พิพิธกุล, 2530: 52) ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาคําตอบของปัญหาด้วยตนเอง 
สามารถการเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาแล้ว หรือแนวคิดที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในลักษณะที่
เป็นระบบ โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้หรือปัญหาที่ต้องการแก้  ทํา ให้
นักเรียนรู้ต้นเหตุของปัญหา สามารถสร้างปัญหาย่อยจากปัญหาที่พบเพ่ือทําให้ปัญหานั้นง่ายขึ้นโดยมี



 
 

6 
 

 

ครูเป็นผู้คอยแนะนําให้ความช่วยเหลือเหลือ ตลอดจนสามารถตรวจคําตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดย
พิจารณาจากผลสรุปที่ได้ไปยังสิ่งที่กําหนดให้ นักเรียนอาจใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมแล้วจึงพัฒนา
เป็นการแก้ปัญหาแบบใหม่ ซึ่งอาจได้มาจากการตั้งปัญหาใหม่ คําถามใหม่ ซึ่งการสอนโดยการเน้น
การคิดแบบฮิวริสติกส์นี้ มีฐานมาจากแนวคิดของศาสตราจารย์อาร์มสตรอง (Armstrong) เพ่ือใช้ใน
การสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเต็มศักยภาพ โดยการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด มีอิสระในการตัดสินใจ ค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ก่อเกิดเป็นความเชื่อมั่น
ในตนเอง (เรวดี มีสุข, 2556: 11) โดยมีผู้วิจัยหลายท่านทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบ  
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) เช่น ไซมอน และนีเวล (Simon & Newell, 1971: 1-5) ได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ เจมส์ แอนด์ วิลเลียม (James 
and William, 1992: 74–77) ได้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของครูฝึกสอน ที่มีต่อการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีฮิวริสติกส์ สติลแมน (Stillman, 2007: 21) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับนักเรียน และเชฟฟิลด์ 
(Sheffield, 2008: 373-374) ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สามารถ
พัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงนํากระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มาปรับใช้ใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ในเรื่อง 
วงจรทางเศรษฐกิจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด อุปสงค์ อุปทาน กลไก
ราคาและการกําหนดจุดดุลยภาพ ปัญหาเงินฝืด และปัญหาเงินเฟูอ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
 
แนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  
(Heuristics) เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง วิธีนี้พยายามที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ หรือเป็น         
ผู้ประดิษฐ์ ครูจะเป็นเพียงผู้คอยดูแล และให้นักเรียนเป็นผู้ดําเนินการต่างๆด้วยตนเอง เปูาหมาย
สําคัญคือการสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการ โดยครูไม่ควรใช้ตําราหรือสิ่งที่ทําไว้แล้วในการบังคับ
นักเรียน แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองด้วยเหตุผลและข้อโต้แย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
นักเรียนประมวลข้อมูลข่าวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับ
ความใสใจของนักเรียนต่อสิ่งนั้นๆ เนื่องจากนักเรียนจะใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นการเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง (สุรางค์   
โค้วตระกูล, 2556: 214) ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ไว้  
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ได้แก่ ไซมอน และนีเวล (Simon and Newell, 1971: 1-5) เดวิด และบิกนีเวลล์ (David and 
Zbigniew, 2000: 404-408) แบรนส์ฟอร์ด และสเตน (Bransford and Stain, 1984: 1-7) 
มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ (Mcmaster University, 1998: 1-6) เชฟฟิลด์ (Sheffield, 2008: 373-374) 
เป็นต้น 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดใช้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
ของเชฟฟิลด์ (Sheffield, 2008: 373-374) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดของ  
เชฟฟิลด์ ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดด้วยการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ในระหว่างการ
แก้ปัญหานั้นๆ นักเรียนอาจค้นพบปัญหาใหม่ๆ ที่ต้องการแก้ไขต่อไป ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถเริ่มต้นจากขั้นใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ในการนี้ครจูะสามารถลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้
เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละคาบเรียนมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้
นําแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้  

ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) คือ การนําข้อมูลทั้งหมดที่มีมาเชื่อมโยงให้
เกิดความสัมพันธ์กัน โดยอาจเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ระหว่างปัญหาใหม่ที่พบ 
กับปัญหาเก่าที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  

ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) คือ การสร้างคําถามใหม่ หรือปัญหา
ใหม่เพ่ือใช้ในการสํารวจตรวจค้น หรือกําหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ตนสนใจ 

ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) คือ การสํารวจตรวจค้นข้อมูลต่างๆ 
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆที่คิดไว้ โดยอาศัยการสืบค้น การคิด และ
ตั้งคําถามเพ่ือนําไปสู่คําตอบหรือคําตอบ 

ขั้นประเมิน (Evaluate) คือ การตัดสินสิ่งที่ค้นพบหรือประเมินคําตอบที่ได้
ว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะกับสถานการณ์เหล่านั้นหรือไม่ อีกทั้งสิ่งที่ค้นพบหรือคําตอบนั้นมี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียของแต่ละวิธี 

ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) คือ การอธิบายแนวคิด วิธีการต่างๆ 
หรือสิ่งทีน่ักเรียนค้นพบให้บุคคลอ่ืนๆรับรู้ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน 

ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ข้างต้นสามารถเริ่มต้นจากขั้นใดก่อนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของ
เนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 
พิจารณาจากบริบทของเนื้อหาเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เนื้อหาที่ไม่จํากัด
คําตอบ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด ปัญหาเงินเฟูอ และปัญหาเงินฝืด จะใช้รูปแบบ
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ตามลําดับต่อไปนี้ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate)  
2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน 
(Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) เนื่องจากมีลักษณะเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็น
ทฤษฎีและมีคําตอบค่อนข้างไม่จํากัด นักเรียนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
เสียก่อน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจเบื้องต้นได้ในขั้นสร้างความสัมพันธ์ แล้วจึงดําเนินการตามลําดับ
ในขั้นตอนต่อๆไปจนสมบูรณ์ แบบที่ 2 เนื้อหาที่จํากัดคําตอบ ได้แก่ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคาและ
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การกําหนดดุลยภาพ จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ตามลําดับต่อไปนี้   
1) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 2) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น 
(Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้จะต้องนําความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่อง คู่อันดับและกราฟมาใช้ ดังนั้น
จึงเน้นให้นักเรียนสังเกต และตั้งคําถามจากสิ่งที่กําหนดให้หรือกราฟเป็นพ้ืนฐานก่อนนําไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ขั้นต่อไป ส่งผลให้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีความ
เหมาะสมกับบริบทในการเรียนแต่ละครั้งมากยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะต้องตั้งคําถาม ศึกษา ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง ดังตารางที่ 1 ที่
ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น  
 
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  
 

เนื้อหาที่ไม่จ ากัดค าตอบ เนื้อหาทีจ่ ากัดค าตอบ 

1. ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 1. ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 

2. ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 2. ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 

3. ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 3. ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 
4. ขั้นประเมิน (Evaluate) 4. ขั้นประเมิน (Evaluate) 
5. ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 5. ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 

 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ดังกล่าวสามารถ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
ดังนี้ 1) การขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) และขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) การส่งผลให้
เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการกําหนดปัญหา คือ จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ นักเรียน
สามารถในการระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) ส่งผลให้เกิด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คือ จากสถานการณ์ที่
กําหนดให้ นักเรียนสามารถบอกสาเหตุที่สอดคล้องกับปัญหาได้ 3) ขั้นประเมิน (Evaluate) จะส่งผล
ให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้านการแก้ปัญหา คือ จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ นักเรียน
สามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา และ 4) ขั้นติดต่อสื่อสาร 
(Communicate) จะส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้านการตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหา คือ นักเรียนสามารถอธิบายข้อดี และข้อเสีย ที่จะเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดกรอบความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) กับความสามารถในการแก้ปัญหา และกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ 
แผนภาพที่ 1 ตามลําดับ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ค าถามการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) หรือไม ่

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
วงจรเศรษฐกิจ 
 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    1) ด้านการกําหนดปัญหา 
    2) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 
    3) ด้านการแก้ปัญหา 
    4) ด้านการตรวจสอบผล
การแก้ปัญหา 
 

ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate)  
 

ขั้นสํารวจตรวจค้น  
(Investigate)  

ขั้นติดต่อสื่อสาร  
(Communicate)  
 

ขั้นประเมิน  
(Evaluate)  
 

ขั้นสร้างคําถาม 
หรือปัญหา  
(Create)  

ตัวแปรต้น 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics)  

ที่มา: เชฟฟิลด์ (Sheffield, 2008: 374,2003: 14) 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 

1. เนื้อหาที่ศึกษา 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นํามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
ในหน่วยที่ 5 เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ มาตรฐาน 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วยเศรษฐกิจ 3) ตลาด 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน 
และ 6) กลไกราคาและการกําหนดจุดดุลยภาพ และในมาตรฐานที่ 3.2 ความเข้าใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือในเวทีโลก  ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อธิบายการใช้อํานาจของ
รัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ดังนี้ 1) ปัญหาเงินเฟูอ 2) ปัญหาเงินฝืด  

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 74 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จํานวน 21 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
3.2 ตัวแปรตาม คือ  

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
3.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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4. ระยะเวลาที่ศึกษา 

ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
โดยกําหนดระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยทําการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 
50 นาที รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) หมายถึง 
กระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล 
โดยอาศัยวิธีการสืบค้น วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ และ
นํามาซึ่งสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง
ความสัมพันธ์ 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น 4) ขั้นติดต่อสื่อสาร 5) ขั้นประเมิน 
โดยสามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในแต่ละครั้ง 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบ 
เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ซึ่งวัดจากความสามารถทางด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ด้านความจํา ความเข้าใจ 
การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบการเรียนรู้
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่ผู้ที่วิจัยสร้างขึ้น 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจปัญหา สาเหตุ 
และแก้ปัญหาให้บรรลุเปูาหมาย โดยการนําประสบการณ์เดิม รวมทั้งทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ  มา
เป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่อย่างมีคุณภาพและมีเหตุผล วัดจากแบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกําหนดปัญหา 2) ด้านการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ด้านการแก้ปัญหา 4) ด้านการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา จํานวน 4 ข้อ 

4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 
 

  



 
 

12 
 

 

 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.3 โครงสร้างหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.4 คําอธิบายรายวิชา 

2. กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
2.1 ความหมายของกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.1 ความหมายของการแก้ปัญหา 
  4.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
  4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา 

4.4 ประเภทของการแก้ปัญหา 
  4.5 ขั้นตอนของการแก้ปัญหา 
  4.6 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.7 ประโยชน์ของการแก้ปัญหา 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
  5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ที่ 2 ตําบล   

ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 3 งาน 
62 ตารางวา มีจํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 539 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 
เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพอเงินวิทยาคม จนกระทั่งในปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษามีนโยบายที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงพิจารณาเปิดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย แห่งที่ 2 ขึ้น โดยมี
มติเลือกโรงเรียนพอเงินวิทยาคมเป็นโรงเรียนเปูาหมาย จากนั้นให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน  
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์” 

 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
1. โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 
ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

นก./ชม. นก./ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 9.0 (360) รายวิชาพื้นฐาน 9.0 (360) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 (40) 
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30103 เคมีพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ว30104 เคมีพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ว30106 โลกและดาราศาสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปศึกษา 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปศึกษา 2 0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) 

0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2 
(การดํารงชีวิตและครอบครัว 1) 

0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

นก./ชม. นก./ชม. 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 (80) ค31202 คณิตศาสตร์  2.0 (80) 
ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว30282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ง30201 การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา
HTML 

1.0 (40) ง30202 การสร้างเว็บเพจด้วย 
Dream Weaver 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 3 
1. กิจกรรมแนะแนว + 4 20 1. กิจกรรมแนะแนว + 4 15 
2. กิจกรรมชุมนุม + 4 15 2. กิจกรรมชุมนุม + 4 20 
3. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม + 4 

15 3. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม + 4 

15 

4. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมเวลาเรียน 13.5 
รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ 30 รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ 30 
รวมเวลาเรียน/ภาค 600 รวมเวลาเรียน/ภาค 600 
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2. โครงสร้างหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 1 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ส 31101 เวลา 

40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน

พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การ
พัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ และการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึก
ตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก 

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมใน
กรอบอริยสัจ 4 ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
พุทธศาสนิกชน และชาดก 

ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนัก อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเรื่อง 
ความหมาย ประเภท ประโยชน์ความสัมพันธ์ และความสําคัญที่มีต่อการใช้ชีวิตประจําวัน กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ หน่วยเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนฐานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การคลัง งบประมาณ และหนี้สาธารณะ การนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมผลผลิต และกระบวนการผลิต  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของระบบเศรษฐกิจในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม แก้ปัญหา พ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ และดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2     ม. 4-6/3     ม. 4-6/4    ม. 4-6/5     ม. 4-6/6    ม. 4-6/7    

ม. 4-6/8    ม. 4-6/9     ม. 4-6/10   ม. 4-6/11   ม. 4-6/12   ม. 4-6/13   ม. 4-6/14 
ม. 4-6/15  ม. 4-6/17    ม. 4-6/18   ม. 4-6/19   ม. 4-6/20   ม. 4-6/21   ม. 4-6/22 

ส 1.2 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2     ม. 4-6/3     ม. 4-6/4    ม. 4-6/5 
ส 3.1 ม.4-6/1     ม.4-6/2       ม.4-6/3     ม.4-6/4 
ส 3.2 ม.4-6/1     ม.4-6/2       ม.4-6/3 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 3  โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม.4-6/1    
ส 1.1  ม.4-6/4                  
ส 1.1  ม.4-6/5    
ส 1.1  ม.4-6/6   
ส 1.1  ม.4-6/7   
ส 1.1  ม.4-6/8  
ส 1.1  ม.4-6/9    
ส 1.1  ม.4-6/10   
ส 1.1  ม.4-6/11  
ส 1.1  ม.4-6/12 

- สังคมชมพูทวีปและคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อน 
พระพุทธเจ้า 
- ทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากล มีข้อปฏิบัติที่ยึดทาง
สายกลาง  
- การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้อง 

5 6 

2 
 

พุทธประวัติ  ส 1.1  ม.4-6/2    
ส 1.1  ม.4-6/3                 
ส 1.1  ม.4-6/14   

- พุทธประวัติ 
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- ชาดก 

10 12 

3 พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสน
สุภาษิต 

ส 1.1 ม.4-6/13   
ส 1.1 ม.4-6/15 

- พระไตรปิฎก 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

5 7 

สอบกลางภาค 15 
4 เศรษฐศาสตร์

เบื้องต้น 
ส 3.1 ม.4-6/1  
 

- ความรู้พื้นฐานในการศึกษา 
  วิชาเศรษฐศาสตร์ 
- ความสัมพันธ์ของวิชา 
  เศรษฐศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ 

4 5 

5 วงจรเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.4-6/1 
ส 3.2 ม.4-6/1 

- ระบบเศรษฐกิจ 
- หน่วยเศรษฐกิจ 
- ตลาด 
- อุปสงค์  
- อุปทาน 
- กลไกราคาและการกําหนด 
  ดุลยภาพ 
- ปัญหาเงินเฟูอ 
- ปัญหาเงินฝืด 

16 25 

                                                  สอบปลายภาค 30 
รวม 40 100 
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ตารางที่ 4 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรเศรษฐกิจ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(คาบ) 

1 ระบบเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.4-6/1 - ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
- ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
- ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

2 

2 หน่วยเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.4-6/1 - หน่วยครัวเรือน 
- หน่วยธุรกิจ 
- หน่วยรัฐบาล 

2 

3 ตลาด ส 3.1 ม.4-6/1 - ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
- ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

2 

4 อุปสงค์  ส 3.1 ม.4-6/1 - กฎของอุปสงค์ 
- การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ 
- ตัวกําหนดอุปสงค์ 

2 

5 อุปทาน ส 3.1 ม.4-6/1 - กฎของอุปทาน 
- การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปทาน 
- ตัวกําหนดอุปทาน 

2 

6 กลไกราคาและ
การกําหนดดุลย
ภาพ 

ส 3.1 ม.4-6/1 
 

- การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดดุลยภาพ 
- อุปสงค์ส่วนเกิน 
- อุปทานส่วนเกิน 
- การแทรกแซงราคา 

2 

7 ปัญหาเงินเฟูอ ส 3.2 ม.4-6/1 
 

- ภาวะเงินเฟูอ 
- นโยบายการเงิน 
- นโยบายการคลัง 

2 

8 ปัญหาเงินฝืด ส 3.2 ม.4-6/1 
 

- ภาวะเงินฝืด 
- นโยบายการเงิน 
- นโยบายการคลัง 

2 

รวม 16 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองสอนโดยใช้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
ในรายวิชา ส31101 สังคมศึกษา 1 เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ โดยประกอบด้วยเนื้อหาระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด     
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อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ ปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟูอ-เงินฝืด โดยใช้เวลา
ทดลองรวมทั้งสิ้น 16 คาบเรียน 

2. กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
 2.1 ความหมายของกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไว้ดังนี้ 

“ฮิวริสติก”มาจากภาษากรีก หมายความว่า “ฉันพบ” การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะเน้น
ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาคําตอบ และอธิบายเหตุผลด้วยตนเอง แทนการให้ครูเป็นผู้อธิบาย (ยุพิน พิพิธกุล, 
2530: 52) โดยศาสตราจารย์อาร์มสตรอง (Armstrong) เป็นผู้บุคคลแรกที่คิดค้นกระบวนการเหล่านี้
เพ่ือสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด มีอิสระในการตัดสินใจ และค้นพบสิ่งต่างๆด้วย
ตนเอง จนเกิดเป็นความมั่นใจในตนเอง (เรวดี มีสุข, 2556: 11) 

ไซมอนและนีเวล (Simon and Newell, 1971: 1 อ้างถึงในขอบใจ สาสิทธิ์ , 2545: 8) 
กล่าวไว้ว่า ฮิวริสติกส์ หมายถึง กลยุทธ์ วิธีการ หรือกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นประจํา 

แคทเรชโค (Katretchko, 1971: 1) กล่าวไว้ว่า ฮิวริสติกส์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยพยายามหาตัวเลือกและเหตุผลที่ดีที่สุดมาใช้ในการอธิบายโจทย์ 
แล้วจึงวิเคราะห์หาวิธีการเพ่ือนําไปสู่คําตอบ 

โนแวค และโกวิน (Novak and Gowin, 1984: 48) ได้กล่าวว่า ฮิวริสติกส์ หมายถึง 
วิธีการต่างๆท่ีใช้เพ่ือการแก้ปัญหา หรือช่วยในกระบวนการค้นหาคําตอบด้วยตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิด
เข้าใจกระบวนการค้นหาคําตอบด้วยตนเอง นําไปสู่การเข้าใจโครงสร้างความรู้ และที่มาของการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

มูสตาคัส (Moustakas, 1990: 1) กล่าวไว้ว่า ฮิวริสติกส์ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่
จะช่วยในการค้นหาคําตอบ และช่วยในการช่วยค้นหาความรู้เพ่ิมเติม โดยเกิดจากกระบวนการที่
เหมาะสม และต้ังอยู่บนความสนใจ 

มิดเดิลตัน และวีลเลอร์ (Middleton and Wheeler, 1999: 1) อธิบายว่า ฮิวริสติกส์ 
หมายถึง วิธีการหนึ่งที่นํามาช่วยเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา โดยไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ
ค้นพบคําตอบได้ทุกกรณี แต่เน้นการออกแบบวิธีการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างด้วยวิธีการที่
ความแตกต่างกัน 

ขอบใจ สาสิทธิ์ (2545: 9) ได้อธิบายถึงความหมายของฮิวริสติกส์ว่า การคิดโดยอาศัย
พ้ืนฐานความรู้ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะการโยง
ความสัมพันธ์ของความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างของความรู้ 

จุรีรัตน์ นาคสมบัติ (2550: 20) อธิบายว่า ฮิวริสติกส์ หมายถึง กระบวนการหรือ
แผนการอย่างละเอียดที่นํามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยใช้การวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ



 
 

19 
 

 

ข้อมูลในการแก้ปัญหา โดยใช้การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในการแก้ปัญหา เพ่ือทํา
ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการหาคําตอบด้วยตนเอง 

จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยอาศัย
วิธีการสืบค้น วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ และนํามาซึ่งสร้าง
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 

 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) วิธีการนี้จะพยายามให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหา
วิธีการ และดําเนินการต่างๆด้วยตนเอง ภายใต้หลักการของเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
โดยการค้นพบ (Discovery Approach) ของบรูนเนอร์ (Bruner) ดังนี้ 

แนวคิดของฮิวริสติกส์ (Heuristics) ได้รับการพัฒนาแนวคิดมาจากวิธีการแก้ปัญหาของ
โพลยา (Polya, 1945: 1-5) ที่ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ทําความ
เข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 วางแผนตามที่วางไว้ และขั้นที่ 4 ตรวจสอบวิธีการ
และคําตอบ ซึ่งมีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ต่อมากลับพบว่ามีบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขโดย
ใช้ขั้นตอนข้างต้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้แก้ปัญหาเอง หรือปัญหา
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีผู้พยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ เพ่ือมาใช้แก้ไขปัญหาที่
มีความซับซ้อนมากขึ้นให้ประสบผลสําเร็จ จึงได้มีการออกแบบวิธีการสําหรับการแก้ปัญหารูปแบบ
ใหม่คือ ฮิวริสติกส์ (Heuristics) (ขอบใจ สาสิทธิ์, 2545: 11) 

วิธีนี้พยายามให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ หรือเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยครูจะ
เป็นเพียงผู้คอยดูแล หรือสนับสนุน โดยปล่อยให้นักเรียนลงมือกระทําสิ่งต่างๆด้วยตนเอง มีเปูาหมาย
สําคัญคือ นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงวิธีการ โดยครูไม่ควรใช้ตําราในการบังคับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าตนเองอย่างมรเหตุผล และข้อโต้แย้ง ซึ่งวิธีการนี้จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง และมีอิสระในการทํางาน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง (Novak; and Gowin, 1984: 1) 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) 

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) ของบรูนเนอร์ 
(Bruner, 1973 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 212-213) ศาสตราจารย์บรูนเนอร์แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้นําหลักการพัฒนาเชาว์ปัญญาของมนุษย์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้
โดยการค้นพบ หรือ Discovery Approach ภายใต้ความเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียน
ประมวลข้อมูลข่าวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บรูนเนอร์เชื่อว่าการรับรู้ของมนุษย์
ขึ้นอยู่กับความใสใจของนักเรียนต่อสิ่งนั้นๆ เนื่องจากนักเรียนจะใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นการเรียนรู้ 
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2.3.1 แนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) 
2.3.1.1 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ นัก เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ นอกจากจะเกิดขึ้นในตัว
ของนักเรียนแล้วยังเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมด้วย 

2.3.1.2 นักเรียนแต่ละคนมีประสบการณ์ความรู้แตกต่างกัน การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นจากการที่นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบใหม่กับประสบการณ์ ก่อให้เกิดเป็น
ความหมายใหม ่

2.3.1.3 พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาจะเห็นได้ชัดโดยนักเรียนสามารถรับ
สิ่งเร้าที่ให้เลือกได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน  

2.3.2 ขั้นพัฒนาการการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) 
2.3.2.1 การเรียนรู้จากการกระทํา (Enactive stage) คือขั้นของการ

เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี เริ่มตั้งแต่
แรกเกิดจนอายุประมาณ 2 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กแสดงให้เห็นถึงความมีสติปัญญาด้วยการกระทํา และ
การกระทําด้วยวิธีนี้ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆ เป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการกระทํา
ซ่ึงดําเนนิต่อไปตลอดชีวติ มิได้หยุดอยู่เพียงในช่วงอายุใดอายุหนึ่ง 

2.3.2.2 การเรียนรู้จากการคิด (Iconic stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
สร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ เกิดข้ึนในช่วงอายุ 5-8 ปี 

2.3.2.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์ และนามธรรม (Symbolic stage) 
วิธีการนี้นักเรียนจะใช้ในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือ
ความคิดรวบยอดที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมจึงสามารถที่จะสร้างสมมติฐาน และพิสูจน์ว่าสมมติฐาน
ถูกหรือผิดได ้(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 27-28) 

2.3.3 การเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) กับการจัดการเรียนรู้ 
2.3.3.1 กระบวนการคิดของเด็กแตกต่างกับผู้ใหญ่ เวลาเด็กทําผิด

เกี่ยวกับความคิด ผู้ใหญ่ควรจะคิดถึงถึงพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา ซึ่งเด็กแต่ละวัยมีลักษณะการคิดที่
แตกต่างจากผู้ใหญ่ ครูหรือผู้มีความรับชอบทางการศึกษา จะต้องมีความเข้าใจเด็กแต่ละวัย 

2.3.3.2 เน้นความสําคัญของนักเรียน ถือว่านักเรียนสามารถควบคุม
กิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Regulation) และเป็นผู้ที่ริเริ่มหรือลงมือกระทํา ฉะนั้นผู้มี
หน้าที่สอนและอบรมมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือการเรียนรู้โดยการค้นพบ โดยให้โอกาสนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม  

2.3.3.3 ในการสอนควรจะเริ่มจากประสบการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย หรือ
ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัว เพ่ือนักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2556: หน้า 214) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) ของศาสตราจารย์ 
บรูนเนอร์ จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านกระทําของตนเอง โดยมีครูคอยดูแลและจัด
บรรยากาศต่างๆให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน  



 
 

21 
 

 

2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

พบว่า มีนักการศึกษาจํานวนมากได้เสนอแนวทางในการนําแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถนําเสนอได้ดังนี้  

ไซมอนและนีเวล (Simon and Newell, 1971: 1-5) ได้กล่าวถึง กระบวนการคิดแบบ
ฮิสริสติกส์กับกระบวนการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การระบุเปูาหมายเชิงเนื้อหา (Subgoaling) คือ การแบ่งเนื้อหาที่
ออกเป็นส่วนๆตามเปูาหมายย่อย เพ่ือศึกษาตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนจะเป็นผู้แบ่งเนื้อหา ซึ่ง
พิจารณาจากความรู้เดิม หรือวัตถุประสงคท์ีต่ั้งไว้ในแต่ละครั้งของการเรียน 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีการในการนําไปสู่เปูาหมาย หรือผลลัพธ์ 
(Meansends/difference reduction analysis) โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ ค้นหาความแตกต่างที่
เกิดข้ึนระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 

ขั้นที่ 3 การพิจารณาจากผลสรุปย้อนกลับไปยังสิ่งที่กําหนดให้ (Working 
backward) กระบวนการนี้จะให้ความสําคัญกับการพิจารณาข้อสรุปไปยังสิ่งที่กําหนด ซึ่งผู้แก้ปัญหา
จะต้องพยายามทําให้ผลลัพธ์ตรงกับรูปแบบที่กําหนดให้ได้ 

ขั้นที่ 4 การพิจารณาเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา (Satisficing) 
นักเรียนพิจารณาตัดทางเลือกอ่ืนๆที่เป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

คูลิค และ รัดนิค (Krulik and Rudnick, 1995: 82-87) ได้อธิบายถึง กระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านและการคิด (Read and Think) เป็นขั้นตอนที่ใช้การ
อ่านและวิเคราะห์ปัญหาที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบว่าคําถามที่แท้จริงคืออะไร ถือเป็นการทําเข้าใจกับ
ปัญหาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆของปัญหาเข้าด้วยกัน 

ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและวางแผน (Explore and Plan) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการใช้ในการแก้ปัญหาหรือไม่  โดยพิจารณาตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
และนําข้อมูลที่จําเป็นมาใช้ในการพิจารณาเพ่ือวางแผนในการหาคําตอบต่อไป 

ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Select a Strategy) นักเรียน
พิจารณาทางเลือกต่างๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โดยอาศัยขั้นที ่1 และ 2 เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา ซึ่งวิธีการต่างๆที่นํามาใช้อาจจะไม่ปรากฏเป็นขั้นตอนที่แน่นอน เนื่องจากอาจเกิดจาก
ประสบการณ์เดิมที่เคยแก้ไขปัญหามาก่อน หรือนําหลายๆวิธีมาใช้ร่วมกันก็ได้ ซึ่งการที่นักเรียนจะ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนั้น จะต้องอาศัยการฝึกฝน หรือการกระทําจนเป็นนิสัย  โดยวิธีการใน
การแก้ปัญหาที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ 

1. การจําแนกรูปแบบวิธีการ 
2. การพิจารณาจากผลการสรุปไปยังสิ่งที่กําหนดให้ 
3. การคาดเดา และตรวจสอบคําตอบที่น่าจะเกิดขึ้น 
4. การทดลอง และเลียนแบบวิธีการทีเ่คยใช้ 
5. การปรับปรุง และเปิดมุมมองความคิด 
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6. การจัดข้อมูลให้เป็นระบบ 
7. การใช้หลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
8. การค้นหาคําตอบ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการหาคําตอบ (Find an Answer) เป็นขั้นตอนการใช้
ความสามารถด้านต่างๆทางคณิตศาสตร์ มาใช้เพ่ือหาคําตอบ เช่น การคํานวณ ความรู้ทางด้าน
เรขาคณิต พีชคณิต การใช้เครื่องคิดเลข หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
   ขั้นที่ 5 ขั้นการสะท้อนผลและประเมินค่า (Reflect and Extend) เป็นขั้น
ในการตรวจสอบคําตอบ โดยพิจารณาดังต่อไปนี้ เช่น การคํานวณถูกต้องหรือไม่ มีเหตุผลรองรับ
หรือไม่ และตรงตามที่คาดการไว้หรือไม่ รวมทั้งคําตอบที่ได้มีความสอดคล้องกับประมาณที่กําหนดไว้
หรือไม ่

แบรนส์ฟอร์ด และสเตน (Bransford; &Stain, 1984: 1-7) ได้เสนอขั้นตอนการใช้
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ในการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน  

ขั้นที่ 1 การทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
ขั้นที่ 2 การพิจารณาเพื่อกําหนด และแยกแยะปัญหา  
ขั้นที่ 3 การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา  
ขั้นที่ 4 การดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้  
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบในแต่ละข้ัน และประเมินผล 

มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ (Mcmaster University, 1998: 1-6) ได้อธิบายขั้นตอน
ของการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 การทําความเข้าใจกับปัญหา และค้นหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ  
ขั้นที่ 2 การสร้างทางเลือกเพ่ือใช้ในการค้นหาคําตอบ 

1. การหาความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 
2. การตั้งสมมติฐาน 
3. การกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
5. การคาดการณ์คําตอบ หรือผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดข้ึน 
6. การค้นหาทางเลือกจากความสัมพันธ์กัน โดยวิเคราะห์จาก

องค์ประกอบของปัญหา 
 

ขั้นที่ 3 การวางแผน  
1. การระบุปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
2. การเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4 ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  
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ขั้นที่ 5 พิจารณาผลทีอ่าจเกิดข้ึน 
 1. การตรวจสอบว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นถูกต้อง และมีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 

เดวิด และบิกนีเวลล์ (David; and Zbigniew, 2000: 404-408) ได้กล่าวถึง
กระบวนการคดิแบบฮิวริสติกส์ในการแก้ปัญหาไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการพิจารณาปัญหา พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่
มีอยู่เป็นสําคัญ 

ขั้นที่ 2 ขั้นการทําความเข้าใจปัญหา จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้แก้ปัญหาเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากข้ึน  

ขั้นที่ 3 ขั้นการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 ขั้นการพิจารณาวิธีการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน

การแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ขั้นที่ 5 ขั้นการค้นหาทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติตามขั้นตอนวางแผนไว้ โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ได้นั้นจะดี

ที่สุดหรือไม ่
ขั้นที่ 7 ขั้นการดําเนินการแก้ปัญหาโดยไม่ยึดติดกับวิธีการเก่าๆ รวมทั้งไม่

สนใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนระหว่างการดําเนินการแก้ปัญหา  
ขั้นที่ 8 ขั้นการกําหนดตัวแปรคงที่แทนสิ่งที่ไม่ทราบค่า ในกรณีที่ปัญหานั้น

มีความซับซ้อนมาก และไม่สามารถตีความได้ในขณะนั้น 
ขั้นที่ 9 ขั้นการเก็บรวบรวมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา เพ่ือใช้เป็น

เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิด 
ขั้นที่ 10 ขั้นการทําซ้ําในขั้นตอน 1-9 และสรุปผล ในรูปแบบที่ชัดเจน 

เชฟฟิลด์ (Sheffield, 2008: 373-374, 2003: 12-14) ได้กําหนดไว้ 5 ขั้น ซึ่งสามารถ
เริ่มต้นจากองค์ประกอบใดก่อนก็ได้ จากนั้นดําเนินการเชื่อมโยงไปยังจุดอ่ืนๆ จนครบ 5 ขั้น อย่างไม่
เป็นเส้นตรง ตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 แบบจําลองความคิดของเชฟฟิลด์   
ที่มา:  Sheffielld, L. J. (2005). Using Creativity Techniques to add Depyh and 
Complexity to the Matchermatic Curricula. Accessed December 11, 2015. Available 
From http://match.ecnu.edu.cn/earcome3/SYM1.html. 

 
ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) คือ การนําข้อมูลทั้งหมดที่มีมาเชื่อมโยงให้

เกิดความสัมพันธ์กัน โดยอาจเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ระหว่างปัญหาใหม่ที่พบ 
กับปัญหาเก่าที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  

ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) คือ การสร้างคําถามใหม่ หรือปัญหา
ใหม่เพ่ือใช้ในการสํารวจตรวจค้น หรือกําหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ตนสนใจ 

ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) คือ การสํารวจตรวจค้นข้อมูลต่างๆ 
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆที่คิดไว้ โดยอาศัยการสืบค้น การคิด และ
ตั้งคําถามเพ่ือนําไปสู่คําตอบหรือคําตอบ 

ขั้นประเมิน (Evaluate) คือ การตัดสินสิ่งที่ค้นพบหรือประเมินคําตอบที่ได้
ว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะกับสถานการณ์เหล่านั้นหรือไม่ อีกทั้งสิ่งที่ค้นพบหรือคําตอบนั้นมี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียของแต่ละวิธี 

ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) คือ การอธิบายแนวคิด วิธีการต่างๆ 
หรือสิ่งทีน่ักเรียนค้นพบให้บุคคลอ่ืนๆรับรู้ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกนํากระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของ  

เชฟฟิลด์ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากแนวคิดของเชฟฟิลด์ เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 
2003 ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ใหม่ที่สุด ณ ขณะนี้ และองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ 
ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ซึ่ง
เหมาะสมกับความหลากหลายของเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้การจัดการ
เรียนรู้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของเชฟฟิลด์ สามารถเริ่มต้นจากขั้นใดก่อนนั้น

ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate)  
 

ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate)  

ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate)  
 

ขั้นประเมิน (Evaluate)  
 

ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create)  
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ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน โดยพิจารณาจากบริบทของเนื้อหาเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ดังนี้ แบบที่ 1 เนื้อหาที่ไม่จํากัดคําตอบ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด ปัญหาเงินเฟูอ 
และปัญหาเงินฝืด จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ตามลําดับต่อไปนี้ 1) ขั้น
สร้างความสัมพันธ์ (Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น 
(Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) เนื่องจากมี
ลักษณะเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นทฤษฎีและมีคําตอบค่อนข้างกว้าง นักเรียนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นเสียก่อน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจเบื้องต้นได้ในขั้นสร้างความสัมพันธ์ แล้ว
จึงดําเนินการตามลําดับในขั้นตอนต่อๆไปจนสมบูรณ์ แบบที่ 2 เนื้อหาที่จํากัดคําตอบ ได้แก่ อุปสงค์ 
อุปทาน กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) ตามลําดับต่อไปนี้ 1) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 2) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
(Relate) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร 
(Communicate) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้จะต้องนําความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
เรื่อง คู่อันดับและกราฟมาใช้ ดังนั้นจึงเน้นให้นักเรียนสังเกต และตั้งคําถามจากสิ่งที่กําหนดให้หรือ
กราฟเป็นพ้ืนฐานก่อนนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ขั้นต่อไป ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีความเหมาะสมกับบริบทในการเรียนแต่ละครั้งมาก
ยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนจะต้องตั้งคําถาม ศึกษา ค้นคว้า และหาคําตอบด้วยตนเอง 

 
2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีส่วนสําคัญในการช่วยให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่กําลังศึกษา เพ่ือค้นหาคําตอบได้อย่างมีเหตุผล โดยมีนักการศึกษาได้
อธิบายถึงแนวคิดและความสําคัญของกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ดังนี้ 

เจมส์ (James, 1981: 4-5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่า           
สามารถช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูลที่มี มาใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างดี 

การ์เนต  (Ganett, 1984: 102-103) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่า 
ฮิวริสติกส์จะช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะยังสามารถช่วยให้นักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่ง
ต่างๆ และสามารถแสดงเค้าโครงเรื่องที่ศึกษาได้ ตลอดจนสามารถช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบมากขึ้น 

เยน  (Yen, 1985: 3-4) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดแบบฮิวริสติกส์กับการเรียนว่า 
ฮิวริสติกส์จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้แก่
นักเรียน เนื่องจากฮิวริสติกส์ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง 

 



 
 

26 
 

 

โอลสัน และ รีส (Ohlsson and Rees, 1991: 1 อ้างถึงในขอบใจ สาสิทธิ์ 2545: 10) 
ได้อธิบายถึงความสําคัญของการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่า ฮิวริสติกส์มีส่วนสําคัญในพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในด้านการวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ และการทําความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนรู้ 

ลีอินฮาร์ท และ ชวาทซ์ (Leinhardt and Schwarz, 1997: 1 อ้างถึงในขอบใจ สาสิทธิ์ 
2545 : 10) ได้กล่าวถึงความสําคัญของฮิวริสติกส์ไว้ว่า ฮิวริสติกส์มีส่วนสําคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากฮิวริสติกส์จะช่วยสนับสนุนการใช้ความคิด อีกทั้งยังสามารถชี้จุดอ่อน
ในการแก้ปัญหาได ้

ฟอยด์ (Floyd, 2005: 1-4) ได้กล่าวว่า การคิดแบบฮิวริสติกส์ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ
เพ่ือแก้ปัญหา (Making Decistion) เนื่องจากนักเรียนจะสามารถสร้างทางเลือกวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน
กฏเกณฑ์ในการเรียนได้ ซ่ึงช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนากรอบความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น 

จุรีรัตน์ นาคสมบัติ (2550: 19) ได้อธิบายถึง กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่ามี
ความสําคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนให้มีกรอบความคิดทีก่ว้างมากขึ้น 

เรวดี มีสุข (2556: 11) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดแบบฮิวริสติกส์ ในความสําคัญในการสนับสนุน
ให้นักเรียนค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาหลายๆทาง 
ก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาทางใดทางหนึ่งได้อย่างอิสระ ซึ่งส่งผลต่อการขยายกรอบ
ความคิดให้แกน่ักเรียน  

สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เป็นกระบวนการที่ช่วย
ให้นักเรียนค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง โดยการ
เชื่อมโยงความความรู้ใหม่และความรู้เดิมที่มีเข้าด้วยกัน จนนํามาซึ่งสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ที่หลากหลาย 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และอธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 

กู๊ด (Good, 1973: 7) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ซึ่ง
สามารถวัดได้จากการทีค่รใูห้คะแนน หรือคะแนนที่ได้จากการทดสอบ 

เมเรน (Mehren, 1976: 73) ได้อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ รวมทั้งความสามารถด้านอ่ืนๆ ทางสมองของ
นักเรียนที่มตี่อการเรียนในแต่ละรายวิชา โดยสามารถวัดได้จากการทําแบบทดสอบ 

เกษตรชัย และหีม (2542: 13) ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
เป็นความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ หรือความสําเร็จที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
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โดยพิจารณาจากคะแนนสอบจากแบบสอบ หรือการทํางานตามที่ครูกําหนด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 
รวมทั้งสามารถวัดได้จากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีกําหนด  

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548 : 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) อธิบายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลสําเร็จที่ที่เกิดขึ้นหลังจากการกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

พัฒนาพงษ์  สีกา (2552: 32) ได้อธิบายความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์การการเรียนรู้ทั้งจากตนเอง หรือจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้จากการทําแบบทดสอบ หรือใช้แบบ
การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขนิษฐา บุญภักดี (2552: 10) ได้อธิบายความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ และคุณลักษณะของบุคคลอันเกิดจากการ ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ หรืออาจได้มาจากมาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต 
การใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

จากข้างต้น สามารถสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง การพัฒนาทางด้านสติปัญญาของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน  ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และจิตใจ ซึ่งสามารถวัดได้จากการทํา
แบบทดสอบ และการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
3.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์ประกอบ
ต่างๆของนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเอง และสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียน 
โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ ดังนี้ 

บลูม (Bloom, 1976: 139) กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีทั้งสิ้น 3 
ประการ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive Entry Behaviors) 
หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการต่างๆ ของนักเรียนทีม่ีติดตัวมาก่อน 

2. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง 
แรงจูงใจที่จะทําให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ อยากรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจในรายวิชา
ต่างๆ เจตคติต่อการเรียน และสถาบัน ตลอดจนยอมรับความสามารถของตนเอง เป็นต้น 

3. คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครทูีน่ักเรียนได้รับ เช่น การเสริมแรง การให้คําแนะนํา 

ประภัสสร วงษ์ศรี (2541: 46) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ไว้ 2 ด้าน ดังนี้ 
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1. ครู จําเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการศึกษาค้นคว้า อ่าน
หนังสือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อันจะ
นํามาซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนต้องมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียน มีคุณธรรม สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน
อยากเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้ 

2. นักเรียน จําเป็นจะต้องมีสติปัญญา ความถนัด ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมรอบๆตัว การศึกษาของบิดามารดา ความสามารถในการปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน 
ทัศนคติต่อสถาบันและคร ูบรรยากาศในการจักการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม 

วิมาพร มาพบสุข (2542: 323-327) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ตัวนักเรียน ได้แก่ ระบบประสาท วุฒิภาวะทางร่างกาย ทางอารมณ์และ
สังคม ความพร้อม ประสบการณ์เดิม แรงจูงใจ ความบกพร่องทางกายบางประการ อารมณ์ อายุ เพศ
และสติปัญญา 

2. บทเรียนหรือลักษณะของภาระงาน ได้แก่ การวางโครงสร้างรายวิชา  การจัด
ความยากง่ายของเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับนักเรียน การสร้างบทเรียนมีความหมาย ความยาวของ
เนื้อหาสาระ และสิ่งรบกวน 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน การให้คําแนะนําในการหาแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม ครูมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
และสงเสริมการฝึกปฏิบัติหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 

4. ความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้จากอดีต 
5. สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพครอบครัว จิตวิทยา และสังคมและวัฒนธรรม 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. องค์ประกอบที่ติดตัวของนักเรียนมาตั้งแต่ต้น เช่น สติปัญญา เชาว์

ปัญญา ความบกพร่องทางอารมณ์ ความถนัดเฉพาะของนักเรียน เป็นต้น และ           
2. องค์ประกอบที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ทัศนคติต่อวิชาที่เรียน ครู รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ สิ่งแวดล้อมในการเรียน การเสริมแรง เป็นต้น 
 
3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู นักวิชาการหลายท่านจึงทําการศึกษาแนวทางใน
การการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพไว้ ดังนี้ 

เบนจามิน บลูม (Bloom et al) ปรับแก้ไขโดย แอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson 
& Krathwohl, 2001: 214-217) ได้กล่าวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 3 ด้าน 
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1. ด้านพุทธิพิสัย การเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive Processes) ดังนี้ 
1.1 จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ 

แสดงรายการได ้บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีต่างๆได้ 
1.2 การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการ

อธิบายความหมาย การยกตัวอย่าง การสรุป การอ้างอิง เช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของ
ทฤษฎีเหล่านั้นได้ 

1.3 ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช้ 
ในสถานการณ์อ่ืนๆ การแก้ไขปัญหา เช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1.4 วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการ
เปรียบเทียบ แยกแยะ และอธิบายลักษณะการจัดการ เช่น นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทฤษฎี 2 ทฤษฎีได ้

1.5 ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตัดสิน วิจารณ์ เช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีได้ 

1.6 คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการ
ออกแบบ (Design) วางแผนสร้างสิ่งใหม่ ผลิตสิ่งต่างๆ เช่น นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติด้วยตนเองได้ 

2. ด้านจิตพิสัย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ 
ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และความชื่นชมต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ได้แก่ การรับรู้และ
ตอบสนอง การมองเห็นคุณค่า การสร้างกรอบแนวคิด และการสร้างลักษณะนิสัยเฉพาะ 

3. ด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
ความสามารถทางกายและทางสมองที่สัมพันธ์กัน จนสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การลอกเลียนแบบ การทําตามแบบ ความชัดเจนในการปฏิบัติ การทํา
อัตโนมัติ 

สามารถสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สามารถทางสติปัญญาเป็นเกณฑ์ในการวัด 2) การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดเป็นเกณฑ์ในการวัด และ 3) การวัดผลสัมฤทธิ์โดย
การใช้ทักษะ หรือความสามารถในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจั ย
จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านพุทธิพิสัย การเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive Processes) 
ประกอบด้วย 1) จํา (Remembering) 2) การเข้าใจ (Understanding) 3) ประยุกต์ใช้ (Applying) 
4) วิเคราะห์ (Analyzing) 5) ประเมินค่า (Evaluating) 6) คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

 
3.4 ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถกระทําได้หลากหลายรูปแบบ จึงมีนักการ
ศึกษาหลายท่าน ได้จําแนกประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครู
สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสิ่งที่ครูต้องการวัดผล ดังนี้ 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 29–30) ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 2 แบบ คือ 



 
 

30 
 

 

1. การวัดด้านปฏิบัติ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถวัดและ
สังเกตได้ด้วยตา เช่น วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรม งานช่าง เป็นต้น  

2. การวัดทางด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบของเนื้อหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการวัดและประเมินผลได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 การทดสอบด้วยปากเปล่า การสอบแบบนี้มักจะทําเป็นรายบุคคล 
ซึ่งเป็นการสอบที่ต้องการข้อมูลเฉพาะด้าน เฉพาะบุคคล เช่น การสอบอ่านหนังสือ การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบกล่าวสุนทรพจน์  

2.2 การทดสอบแบบเขียนตอบ เป็นการสอบวัดที่ให้ผู้สอบเขียน
เป็นตัวหนังสือตอบซึ่งมีรูปแบบตอบอยู่ 2 แบบ คือ 

2.2.1 แบบไม่จํากัดคําตอบ ซึ่งได้แก่ การสอบวัดที่ใช้ข้อสอบ
แบบอัตนัยหรือความเรียง 

2.2.2 แบบจํากัดคําตอบ ซึ่งเป็นการสอบที่กําหนดขอบเขต
ของคําถามที่จะให้ตอบ หรือกําหนดคําตอบที่ให้เลือก ซึ่งมีรูปแบบของคําตอบอยู่ 4 รูปแบบคือ 

2.2.2.1 เลือกทางใดทางหนึ่ง 
2.2.2.2 เลือกคําตอบ 
2.2.2.3 จับคู่ 
2.2.2.4 เติมคํา 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ได้กล่าวถึงการจําแนกประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 

1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในกลุ่มที่ทําการสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นและใช้ทั่วไปในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ใช้คําถามหรือปัญหา 
โดยให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างอิสระ 

1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้นๆ เป็นแบบทดสอบที่
กําหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีคําตอบให้เลือกแบบจํากัดคําตอบ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดง
ความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ 
คือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทั่วๆไป ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

สมนึก ภัททิยธนี (2546: 78-82) ได้จําแนกประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไว้ดังนี้ 

1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง   ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ
คําถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็นแต่ละคน 
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2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด   ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ 
ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม 
เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 

3. ข้อสอบแบบเติมคํา ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือ
ข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ผู้ตอบเติมคํา หรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น เพ่ือให้มี
ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 

4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะทั่วไป ข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมคํา แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคคําถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคํา
เป็นประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ คําตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้
ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 

5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคํา
หรือข้อความแยกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่ 
กับคํา หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออก
ข้อสอบกําหนดไว้ 

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทั่วไป ข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะ
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม และตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่
เป็นคําตอบถูกและตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง 
 ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช (2549: 85-86) แบ่งประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
   1. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
และทักษะการสร้างแบบทดสอบ โดยมีการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ เพ่ือวัดความเป็นปรนัย 
(Objective) ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliabity) 
   2. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher Made Tests) สร้างขึ้นเพ่ือ
ทดสอบนักเรียนในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ได้แก่ ข้อสอบแบบถูก-ผิด 
จับคู่ เติมคําให้สมบูรณ์ ตอบแบบสั้น และแบบเลือกตอบ 
    2.2 แบบอัตนัย (Essay Test) คือ แบบจํากัดคําตอบ และแบบ      
ไม่จํากัดคําตอบหรือตอบเสรี 

สามารถสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถจําแนกได้หลากหลายประเภท 
โดยหากพิจารณาจากผู้สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 1) แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่ครอูอกด้วยตนเอง 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และหาก
พิจารณาจากคําตอบเป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) คําถามที่ต้องการคําตอบสั้นๆ 
ต้องเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง หรือเป็นคําถามที่ถูกจํากัดคําตอบ 2) คําถามที่ต้องตอบด้วยการอธิบาย
กว้างๆ สามารถอธิบายได้อย่างเสรี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรูปแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก 
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4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.1 ความหมายของการแก้ปัญหา 

นักวิชาการหลายท่านเล็งเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหา โดยการศึกษาค้นคว้าวิธีคิด
หาทางออกที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบหรือมีแนวทางที่จะทําให้คนไม่กล้าแก้ปัญหาได้มีแนว
ทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพขึ้น และอธิบายความหมายของการแก้ปัญหา ดังนี้ 

เพียเจต์ (Piaget, 1962 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555: 138)  ได้อธิบายถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาตามทฤษฎีด้านพัฒนาการ เป็นความสามารถของเด็กที่มีการพัฒนามา
นานตั้งแต่ขั้นที่ 3 คือ เด็กที่มีอายุ 7-10 ปี จะเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาง่ายๆ ภายใน
ขอบเขตจํากัด และเมื่ออายุ 11-15 ปี ซึ่งพัฒนาการอยู่ในระดับขั้นที่ 4 เด็กจะมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผลดีขึ้น และสามารถคิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม
ชนิดสลับซับซ้อนได้ 

กู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555: 138) การแก้ปัญหาเป็นแบบ
แผนหรือวิธีการซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีความยุ่งยากลําบาก หรืออยู่ในสภาวะที่พยายามตรวจข้อมูลที่ทํามา
ได้ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับปัญหา มีการตั้งสมมติฐานและการตรวจสอบสมมติฐาน ภายใต้การควบคุมมี
การเก็บข้อมูลการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธ์นั้นว่าจริงหรือไม่ 

ซูอิลลาร์ด และเคอร์ (Souillard; & Kerr, 1990: 28) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา และกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งนักเรียนต้องมีความรู้ทางวิชาการ และมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน สนทนาและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินผลปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเสนอข้อสรุปของปัญหาที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2527: 120) ได้กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหาว่า เมื่อบุคคลมี
จุดมุ่งหมาย (Goal) แต่มีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ไปถึง หรือได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องประสงค์ จะทําให้เกิด
ปัญหาขึ้น หรือปัญหาอาจเกิดจากการไม่ทราบจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าอะไร บุคคลจึงพยายามขจัด
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ให้หมด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดที่มี
จุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) 

สุกัญญา ศรีสาคร (2547: 68) กล่าวถึง ความหมายของการแก้ปัญหาว่า เป็นการ
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความคิด มาใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จนั้น
จําเป็นต้องมีการเลือกใช้วิธีการหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 8) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุ
ของปัญหา และผลที่เกิดข้ึนจากปัญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างมีเหตุผล 

กัลยา ตากูล (2550: 20) อธิบายว่า การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิด
รวบรวม หรือเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเข้าด้วยกัน เพ่ือหาทางแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการขจัดปัญหาให้หมดไป 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจปัญหา สาเหตุ และแก้ปัญหาให้บรรลุเปูาหมาย โดยการนําประสบการณ์
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เดิม รวมทั้งทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่อย่างมี
คุณภาพ และมีเหตุผล  

 
4.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหานั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการคิด ดังนั้นการศึกษา
ด้านการแก้ปัญหาจึงควรมีความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1962 อ้างถึงใน เยาวภา 

เดชะคุป, 2542: 65) เพียเจท์ได้ศึกษาพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยที่มี
พัฒนาการทางสติปัญญาที่สมบูรณ์ เพียเจท์เชื่อว่า คนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมที่จะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม 
(Organization) และการปรับตัว (Adaptation) ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่างๆภายใน เข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่องกัน เป็นระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตราบที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

2. การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
เพ่ืออยู่ในสภาพสมดุลการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ 

2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) เมื่อ
มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ ให้รวมเข้าอยู่ในโครงสร้าง
สติปัญญา 

2.2 การปรับโครงสร้างทางเชาว์ปัญญา (Accommodation) การ
เปลี่ยนแบบโครงสร้างเชาว์ปัญญาที่มีอยู่แล้ว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ใหม่ หรือการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ การพัฒนาเชาว์ปัญญาของทุกคนต้องมีการ
ปรับตัว ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสําคัญ 2 อย่าง คือ การซึมซาบหรือดูดซึม และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา โดยเพียเจท์ (Piaget) ได้แบ่งพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาออกเป็นขั้นๆ 4 ขั้น 
โดยให้ความหมายของแต่ละขั้นดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระทํา (Sensorimotor) 
ช่วงแรกเกิด ถึง 2 ปี เด็กวัยนี้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะต่างๆของร่างกาย จะแสดงออกทางสติปัญญาความคิดด้วยการกระทํา ซึ่งเด็กวัยนี้จะสามารถ
แก้ปัญหาได้ แม้จะไม่สามารถท่ีจะอธิบายได้ 

2.2.2 ระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้และยังไม่รู้จักใช้เหตุผล 
(Preoperational) ช่วง 18 เดือน – 7 ขวบ ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่       
ไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่เป็นขั้นที่เด็กเริ่มใช้ภาษา สามารถบอกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขา
และเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของเขา ตลอดจนเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์และใช้สัญลักษณ์ได้ เด็กวัยนี้มัก
เล่นบทบาทสมมุติ เช่น พูดกับตุ๊กตาเหมือนพูดกับคนจริงๆ เด็กวัยนี้มีความตั้งใจทีละอย่าง และยังไม่
สามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เท่ากันแม้ว่าจะอยู่ในรูปร่างหรือแปรสภาพ หรือเปลี่ยนที่วางควรจะยังคง
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เท่ากัน และไม่สามารถท่ีจะเปรียบเทียบสิ่งของมากและน้อย ยาวและสั้นได้อย่างแท้จริง และมีการยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลางไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.2.3 ระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
(Concrete-Operation Stage) 7-11 ปี เป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญารวดเร็วมาก 
เด็กวัยนี้มีเชาว์ปัญญาที่มีคุณภาพแตกต่างจากเด็กขั้น Preoperational คือสามารถที่จะอ้างอิงด้วย
เหตุผล และไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กวัยนี้สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายๆอย่าง 
และย้อนกลับได้ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของตัวเลขก็เพ่ิมขึ้น (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2556: หน้า 48-59) 

2.2.4 ระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล กับสิ่งที่เป็นนามธรรม 
(Formal-Operation) อยู่ในช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ขั้นนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาทางสติปัญญา 
เพียเจท์เชื่อว่า ความคิดความเข้าใจของเด็กในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่สมบูรณ์ที่สุด คือเด็กจะสามารถคิดได้
แม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏให้เห็น สามารถตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ได้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีการคิด
ก่อนแก้ปัญหานั้น ๆ สามารถเข้าใจสูตรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆได้ดี พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้
จะเจริญเติบโตเต็มที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่อาจมีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างจากผู้ใหญ่อยู่บ้าง เพราะมี
ประสบการณ์น้อยกว่า (อรชา วราวิทย์, 2536: 12-14) 
   

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Jerome Bruner) 
ทฤษฎีของบรูเนอร์ (Jerome Bruner, 1973 อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 

2523: 133-135) มีส่วนคล้ายคลึงกับทฤษฎีของเพียเจท์ค่อนข้างมาก โดยบรูเนอร์เน้นที่ความสําคัญ
ของสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคิดของเด็ก และได้เสนอ
แนวคิดใหม่ๆ ได้แก่ การเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) เป็นต้น บรูเนอร์  
ได้แบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขั้น คือ 

1. ขั้น Enactive Stage ขั้นนี้สามารถเปรียบได้กับขั้นประสาทสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพียเจท์ เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการกระทํา (Learning 
by Doing) มากที่สุด 

2. ขั้น Iconic Stage ในขั้นนี้สามารถเปรียบได้กับขั้นก่อนปฏิบัติการคิด 
(Preoperational Stage) ซึ่งจะครอบคลุมขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preconceptual Thought) และ
ขั้นนึกออกเองโดยไม่ต้องใช้เหตุผล ในวัยนี้เด็กเกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้น โดยจะเกิดจากความคิด
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่อาจจะมีจินตนาการบ้าง แต่ยังไม่สามารถคิดได้ลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบัติการคิด
รูปธรรมของเพียเจท์ 

3. ขั้น Symbolic Stage เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดตามแนวคิดของบรูเนอร์ 
เปรียบได้กับขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Opertion) ของเพียเจท์ ขั้นนี้เด็กจะสามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของ สามารถคิดรวบยอด หรือสังกัปในสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น บรูเนอร์มี
ความคิดเห็นตรงข้ามกับเพียเจท์โดยกล่าวว่า พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคิดเพ่ือแก้ปัญหา ความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารนั้นย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลของภาษาที่
เป็นถ้อยคํา หรือประสบการณ์ทางภาษาของเด็กเป็นสําคัญ บรูเนอร์ยืนยันว่า การพัฒนากระบวนการ
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คิดอย่างมีเหตุผลและสติปัญญานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก สําหรับ
องค์ประกอบภายในนั้นหมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับผู้อ่ืน และขึ้นอยู่กับความต้องการที่เด็กจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั่วๆ ไปของเด็ก
ด้วย ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการอันเนื่องมาจากองค์ประกอบภายนอก ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
สื่อมวลชนหรือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เด็กเหล่านั้นมีประสบการณ์ตรง นอกจากนี้
กระบวนการในการคิดและสติปัญญาของเด็กยังขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆหลายอย่าง ซึ่งเทคนิคแต่ละ
อย่างนั้นต้องอาศัยทักษะโดยใช้ภาษาท่ีเป็นถ้อยคําและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จํานวน 21 คน และอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-16 ปี ซึ่งตรงกับขั้นระยะการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม (Formal-Operation) ของเพียเจท์ (Piaget) และ ขั้น 
Symbolic Stage ซึ่งเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร์ (Jerome Bruner) 

 
4.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากจากปัญหา
เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องพบเจอตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ย่อมประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา ดังนี้ 

กลอสนิคเคล และบรูกเนอร์ (Grossnickel and Brueckner อ้างถึงใน สิริวรรณ       
ตะรุสานนท์, 2542 : 64) กล่าวถึงปัจจัยของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ปัญหาต้องเก่ียวข้องกับตัวเด็ก 
   2. ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ 
   3. ปัญหานั้นอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนที่เด็กแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ 
   4. เด็กจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
   5. เด็กได้รับคําแนะนําจากครูในการวางแผน รวบรวมข้อมูลต่างๆและ
ประเมินผล 
   6. นําวิธีการต่างๆมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   7. เด็กจะนํากระบวนการแก้ปัญหาที่วางแผนไว้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

มอร์แกน (Morgan, 1978 อ้างถึงใน พฤกษ์ โปร่งสําโรง, 2549: 35) สรุปความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของบุคคลต่างกันเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
   1. สติปัญญา โดยผู้มีสติปัญญาดีจะคิดแก้ปัญหาได้ดี 
   2. แรงจูงใจเป็นสิ่งจะทําให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา 
   3. ผู้ที่มีประสบการณ์มา จะสามารถแก้ปัญหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ดี 
   4. การเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

โจนาธาน บาร์รอน (Jonathan Baron, 2000 อ้างถึงใน พฤกษ์ โปร่งสําโรง, 2549: 25) 
กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลต่างกันเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ 
   1. ทําความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร 
   2. กําหนดแผนที่จะใช้ในการแก้ปัญหา 
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   3. ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ตามลําดับขั้นตอน 
   4. ตรวจสอบผลจากการแก้ปัญหา  

สามารถสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแก้ปัญหา มักเป็นปัจจัยที่
อยู่ในตัวนักเรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ วุฒิภาวะทางสมอง ระดับสติปัญญา แรงจูงใจต่างๆ ประสบการณ์
และความรู้ที่มีอยู่ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา จึงควรเป็นกิจกรรมที่ใกล้ตัว
นักเรียน สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ จนนํามาซึ่งการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง  
 

4.4 ประเภทของปัญหา 
ปัญหามีหลายประเภท แต่เมื่อพิจารณาในมิติของการแก้ปัญหาจะพบว่า ปัญหา

บางอย่างมีกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาตายตัว และปัญหาบางอย่างต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีนักวิชาการหลายท่าน ได้อธิบายประเภทของปัญหาไว้ ดังนี้ 

พิมพันธ์ เตชะคุป (2549: 55) ได้จําแนกปัญหาออกเป็น 2 ประเภทโดยใช้สภาพปัญหา
เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
   1. ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นปัญหาที่มีคําตอบเดียว 
   2. ปัญหาทั่วไปเป็นปัญหาในชีวิตประจําวัน เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหา
ชีวิต ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2554: 203) อธิบายประเภทของปัญหา ดังนี้ 
   1. การแก้ปัญหาที่มีรูปแบบอยู่แล้ว เป็นปัญหาที่มีกติกาชัดเจน หรือมี
วิธีการตายตัว ในการแก้ปัญหา เช่น โจทย์คณิตศาสตร์ 39-35 = ? 
   2. กระบวนการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการทางความคิดที่ไม่มีกฎ กติกา 
แนวทางท่ีตายตัว ว่าต้องหาทางแก้ไขอย่างไร 

โธมัส (Thomas, 1972 อ้างถึงใน เปลว ปุริสาร, 2543: 29) จําแนกลักษณะการ
แก้ปัญหาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัญหาที่มีคําตอบอยู่แล้ว ได้แก่ การค้นคว้าหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตร์ 
และแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักเป็นปัญหาที่พบในห้องเรียน 

2. ปัญหาที่ เปิดกว้าง ไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ ปัญหาสําหรับฝึกความคิดสร้างสรรค์ 

เฟรดเดอริคเซน (Frederiksen, 1984: 363-367) ได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. ปัญหาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ (Well-Structured Problem) คือ ปัญหา
ที่กําหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนครบถ้วน สําหรับให้นักเรียนแก้ปัญหา ได้แก่ โจทย์คณิตศาสตร์ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 

2. ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ (Ill-Structured Problem) คือ ตัวคําถาม
ไม่กระจ่างชัดอาจ เพราะมีความซับซ้อน ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการพิจารณา หรือไม่มี
แนวทางในการหาคําตอบ เป็นปัญหาที่ผู้ตอบต้องใช้ความพยายามในการหาความสัมพันธ์ และ
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แยกแยะประเด็นของปัญหา โดยต้องอาศัยความรู้ด้านการคิดและความจําเป็นที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ เข้ามาช่วยก่อนที่จะดําเนินการคิดตามข้ันตอนของการแก้ปัญหาได้ 

สรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัญหา
ที่มีคําตอบตายตัว เช่น คําตอบทางคณิตศาสตร์ และปัญหาที่มีคําตอบไม่ตายตัว เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 
เป็นต้น ต้องอาศัยความคิดหลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา 
  

4.5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนในการแก้ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ดําเนินการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
บลูม (Bloom, 1956: 122) ได้เสนอขั้นตอนของการแก้ปัญหาไว้ 6 ขั้น ดังนี้ 

1. เมื่อนักเรียนได้พบปัญหา นักเรียนจะคิดค้นสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวข้อง
กับปัญหา 

2. นักเรียนจะใช้ประโยชน์จากขั้นที่ 1 มาสร้างรูปแบบปัญหาขึ้นใหม่  
3. การแยกแยะของปัญหา  
4. การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหา 
5. การใช้ข้อสรุปของวิธีการมาแก้ปัญหา 
6. ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, 1970: 130 อ้างอิงจาก อํานวย เลิศชยันตี, 2533: 19-20) 
ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นการตั้งปัญหา หรือค้นหาว่า
ปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์คืออะไร หรือค้นหาข้อมูลที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ  

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบ้าง 
ที่เป็นสาเหตุของปัญหา หรือมีสิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่สาเหตุสําคัญของปัญหา 

3. ขั้นในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหา
วิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาแล้วเสนอออกมาในรูปของวิธีการ ในที่สุดจะได้ผลลัพธ์
ออกมา 

4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขั้นในการนําเสนอเกณฑ์เพ่ือ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหา แต่ถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง จะต้องมีการเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีหรือถูกต้องที่สุด 

5. ขั้นการนําไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อพบเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยพบมาแล้ว 

กิลฟอร์ด (Guiford, 1971: 12) ได้กําหนดขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาไว้ 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นของการตั้งปัญหาหรือค้นปัญหา 
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นของการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
3. ขั้นเสนอแนวทางในการแกป้ัญหา เป็นการหาวิธีแก้ปัญหา 
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4. ขั้นตรวจสอบผล เป็นการเสนอกฎเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์ 
5. ขั้นการนําไปประยุกต์ใหม่ เป็นการนําวิธีการที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาส

ข้างหน้า 
เวียร์ (Weir, 1974: 16-18) ได้เสนอข้ันตอนในการแก้ปัญหาไว้  4 ขั้นตอน ซึ่งผู้คนส่วน

ใหญ่ให้การยอมรับ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติที่ทําให้สามารถกําหนด
ระยะเวลาและวิธีการทํางานที่แน่นอนได้ดี ดังนี้ 

1. ขั้นตั้งปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอก
ปัญหาภายในขอบเขตที่กําหนด 

2. ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่สําคัญ หมายถึง 
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกําหนด 

3. ขั้นค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถใน
การหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 

4. ขั้นพิสูจน์คําตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถ
ในการอภิปรายผลที่เกิดข้ึนหลังจากใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

ครูลิดและรัดนิค (Krulic and Rudnick, 1992 อ้างถึงใน วันนา ทวีคุณธรรม, 2542: 28-29) 
ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทําความเข้าใจและคิด นักเรียนต้องทําความเข้าใจปัญหาในความหมาย
ว่าหากความสัมพันธ์ของการที่ใกล้เคียงกัน 

2. สํารวจแล้ววางแผนแก้ปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัญหาซึ่งปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ผ่านมา โดยนักเรียนจะทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และจะมีการนํา
แนวคิดมาวางแผนที่จะทําให้สําเร็จเป็นรูปร่าง 

3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยเลือกวิธีการที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สุดในการแก้ปัญหา 

4. ค้นหาคําตอบ เมื่อทําความเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาแล้ว 
นักเรียนจะต้องคาดถึงผลที่จะได้รับ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหาคําตอบ 

เอ็มซีนามารา (McNamara, 1999: 48-56) กล่าวว่า วิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี 
ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่สามารถนําไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการฝึกใช้เสียก่อน เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ 

1. ระบุปัญหา ขั้นนี้เป็นขั้นที่คนส่วนใหญ่มักจะสับสน กล่าวคือ จะเริ่มด้วย
การคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา แทนที่จะทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าทําไมจึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็น
ปัญหา การระบุปัญหาต้องอาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการตั้งคําถาม อาทิ อะไร
คือ สิ่งที่เห็นว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น  ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นอย่างไร 
เกิดขึ้นเมื่อใด กําลังเกิดขึ้นกับใคร และทําไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นให้เขียนอธิบายว่าสิ่งที่กําลังเกิดใน
ขณะนั้น โดยแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร ต้องพยายามอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เขียนอย่าง
เจาะจง และครอบคลุมประเด็นว่า อะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร และทําไม 
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1.1 เมื่อถึงจุดนี้ หากปัญหายังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ควร
ระบุปัญหาให้กระจายออกมาแบบย่อยๆ ลงไปอีก โดยตั้งคําถามซ้ําอย่างเดิม จนกว่าจะได้คําอธิบาย
สําหรับปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องมากพอ  

1.2 ทําการตรวจสอบว่าความเข้าใจที่มีต่อปัญหาต่างๆ นั้น มีความถูก
ต้องเพียงใด โดยการหารือกับสมาชิกในกลุ่มหรือบุคคลอื่น 

1.3 นําปัญหาต่างๆ มาจัดความสําคัญ หากพบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกันจํานวนหลายปัญหา ให้พิจารณาว่าปัญหาใดควรจัดการก่อนปัญหาใดจัดการทีหลัง ทั้งนี้
ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างปัญหาที่มีความสําคัญกับปัญหาที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน เพราะปัญหาที่มี
ความสําคัญเป็นปัญหาที่ต้องจัดการก่อน 

1.4 ทําความเข้าใจกับบทบาทของตนเองในปัญหานั้นให้ถูกต้อง เพราะ
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น เมื่อตนเองเครียดก็อาจมองว่าผู้อ่ืนเครียด
เช่นเดียวกัน ซึ่งความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น 

2. มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
ข้อมูลนําเข้าจากบุคคลอ่ืนซึ่งรับรู้ปัญหาและจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา การเก็บข้อมูลควรทํา
เป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลมากกว่า ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจาก
ผู้อ่ืน จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุของปัญหาในลักษณะที่ว่า อะไรกําลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด 
อย่างไร กับใคร และทําไม 

3. แจกแจงทางเลือกต่างๆ สําหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหาในขั้นนี้ควรให้
บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ให้ระดมสมองเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายๆ ทาง แล้วนํามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดที่ดีที่สุด การได้มาซึ่ง
ความคิดที่หลากหลายนั้น ต้องระวังที่จะไม่ตัดสินว่าความคิดเหล่านั้นดีหรือไม่ดี ให้จดบันทึกตามที่ได้ยิน
มาเท่านั้น ทักษะที่เหมาะสมที่สุดในการจําแนกสาเหตุของปัญหาคือการคิดเชิงระบบ ( systems 
thinking) 

4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา ในการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาควร    
พิจารณา ดังนี้ 

4.1 วิธีการใดท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
4.2 วิธีการใดท่ีมีความเป็นจริงมากที่สุด ที่สามารถการแก้ปัญหาได้สําเร็จ

ในขณะนี้ มีทรัพยากรสําหรับการแก้ปัญหาหรือไม่ จะจัดหามาใช้ได้หรือไม่ มีเวลาเพียงพอที่จะใช้
วิธีการนี้หรือไม่ 

4.3 อะไรคือความเสี่ยงของทางเลือกแต่ละวิธี 
5. วางแผนนําทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ หรือ

จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งในข้ันนี้มีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ 
5.1 สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 
5.2 เปลี่ยนแปลงบ้าง 
5.3 จะรู้ได้อย่างไรว่าขั้นตอนต่างๆ มีการปฏิบัติซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
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5.4 ทรัพยากรอะไรบ้างที่ต้องการ ในประเด็นของบคุลากร เงิน และ  
สิ่งอํานวยความสะดวก 

5.5 ต้องใช้เวลานานเท่าใด ในการนําวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ ให้เขียน
ตารางที่แสดงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดและเวลาที่คาดหวังว่าจะเห็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จปรากฏขึ้น 

5.6 ใคร คือ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน 
5.7 เขียนคําตอบสําหรับคําถามที่กล่าวมาแล้ว และให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้คือ

แผนปฏิบัติการ 
5.8 สื่อสารทําความเข้าใจแผนนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนําแผนไป

ปฏิบัติ ปัจจัยสําคัญของขั้นตอนนี้คือ การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 
6. ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ดังนี้ 

6.1 เห็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนตามตัวบ่งชี้หรือไม่ 
6.2 แผนมีการดําเนินงานตามตารางที่กําหนดไว้หรือไม่ 
6.3 ถ้าแผนไม่ได้ดําเนินไปตามที่คาดหวังไว้ ให้พิจารณาว่าแผนมีความ

เป็นไปได้จริงหรือไม่ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทําให้แผนสําเร็จตามกําหนดการหรือไม่ ควรมีสิ่งอ่ืนที่ต้อง
ทําก่อนสิ่งที่กําหนดไว้แต่เดิมในแผนหรือไม่ ควรเปลี่ยนแผนหรือไม่ 

7. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ วิธีหนึ่งที่ดีที่สุด
ในการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือการกลับคืนสู่การปฏิบัติงาม
ตามปกติ แล้วสังเกตสถานการณ์ นอกจากนั้นมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมดังนี้  

7.1 ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก 
อะไรคือบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะ 

7.2 ควรมีการเขียนบันทึกสั้นๆ ถึงเหตุการณ์เด่น ที่เป็นความสําเร็จใน
การพยายามแก้ปัญหาและสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้ แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุ ตฺโต, 2537: 56-59) และสาโรช บัวศรี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 201-202) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ซึ่งมี
หลักการและสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ขั้นทุกข์ คือ สภาพปัญหา ความคับข้อง ความบีบคั้นที่ชีวิต หน้าที่ของ
บุคคลที่มีต่อทุกข์ เทียบได้กับการกําหนดปัญหา เข้าใจและกําหนดขอบเขตให้ชัด  

2. ขั้นสมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาซึ่งต้องค้นให้พบแล้ว
ทําหน้าที่กําจัดหรือละเสีย เทียบได้กับข้ันตั้งสมมติฐาน 

3. ขั้นนิโรธ คือ ความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์ ภาวะปราศจากปัญหาที่บุคคล
มีหน้าที่ทําให้เป็นจริง ทําให้สําเร็จโดยจะต้องกําหนดไว้ว่าจุดหมายที่ต้องการเลือก คืออะไร การที่
ปฏิบัติอยู่ท่ีเพ่ืออะไร เปรียบได้กับข้ันทดลองและเก็บข้อมูล 

4. มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือวิธีแก้ปัญหา
จากการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วสรุปผล เปรียบได้กับข้ันการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
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บรรดล สุขปิติ (2542: 20) ได้ระบุคําถามที่จะใช้ในการวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4 ข้อ ดังนี้ 
   1. ระบุปัญหา จะถามให้วิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
ออกจากกันได้เด่นชัด สามารถบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหา 

2. วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ซ่ึงจะถามให้วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาเกิดจากอะไร 

3. เสนอวิธีแก้ปัญหา จะถามให้คิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้
ในการแก้ปัญหา และเสนอออกมาในรูปของวิธีการที่เป็นขบวนการต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถ
ขจัดปัญหาออกไปได ้

4. ตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งจะถามให้ตรวจสอบดูว่าวิธีแก้ปัญหาในขั้นที่ 3 
ให้ผลออกมาถูกต้องหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์ผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาว่า หากแก้ปัญหา
ด้วยวิธีนั้นๆ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 

สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 16) ได้ระบุองค์ประกอบของ    
การวัดพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. มีการทําความเข้าใจปัญหา 
   2. มีการวางแผนแก้ปัญหา 
   3. มีการลงมือแก้ปัญหา และประเมินผลการแก้ปัญหา 
   4. มีการตรวจสอบการแก้ปัญหา และนําวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ 

ทิศนา แขมมณี (2548: 149) กล่าวถึงข้ันตอนการแก้ปัญหาดังนี้  
1. ระบุปัญหา ทําความเข้าใจปัญหา จนสามารถสรุป และตระหนักใน

ปัญหานั้น 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา นักเรียนแยกแยะประเด็นปัญหา สาเหตุ 

และลําดับความสําคัญของปัญหา 
3. แสวงหาทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการทดลอง ค้นคว้า 

ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ 
4. เก็บข้อมูลเพ่ือประเมินทางเลือก ปฏิบัติตามแผนงาน และตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
5. สรุป และสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้น  

อานนท์ เอ้ืออุมากุล (2549: 51-52) ได้ระบุองค์ประกอบในการวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา ดังนี้ 
   1. การกําหนดประเด็นปัญหา ต้องมีสภาพปัญหา และนักเรียนสามารถ
บอกได้ว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์นี้ คืออะไร 
   2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จะต้องมีสภาพปัญหาและข้อมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือให้นักเรียนบอกได้ว่า สาเหตุคืออะไร 
   3. การเสนอวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องบอกได้ว่าวิธีการใดสามารถ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้ดีท่ีสุด 
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   4. การประเมินผลการแก้ปัญหา นักเรียนคาดว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ตนเองเลือกจะเป็นอย่างไร 

จากเอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การแก้ปัญหานั้นมีขั้นตอนที่
ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีความละเอียดแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล โดยสรุป 4 ขั้นหลัก ดังนี้ 1) คือ จาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ นักเรียนสามารถในการระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2) การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา คือ นักเรียนสามารถบอกสาเหตุที่สอดคล้องกับปัญหาได้ 3) การแก้ปัญหา คือ นักเรียน
สามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 4) การตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหา คือ นักเรียนสามารถอธิบายข้อดี และข้อเสีย ที่จะเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการแก้ไขปัญหา 
และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้อย่างมีเหตุผล 
 

4.6 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดหลายๆด้านมาผนวกกัน ในการวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงจําเป็นต้องออกแบบให้ครอบคลุมองค์ประกอบในทุกๆด้านของการ
แก้ปัญหา โดยสามารถสังเคราะห์ได้ ดังนี้ 

  
ตารางที่ 5 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ที ่ นักวิชาการ 
การก าหนด

ปัญหา 

การ
วิเคราะห์
สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

การ
แก้ปัญหา 

การตรวจ 
สอบผล

การ
แก้ปัญหา 

การ
ประยุกต์ใช้ 

1 
สถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

/ / / /  

2 เวียร์ (Weir) / / / /  
3 ทิศนา แขมมณี  / / / / / 

4 
พระธรรมปิฎก และ
สาโรช บัวศร ี 

/ / / /  

5 บรรดล สุขปิติ  / / / /  
6 อานนท์ เอ้ืออุมากุล / / / /  

7 
จอหน์ ดิวอ้ี (John 
Dewey) 

/ / / / / 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา (ต่อ) 
 

ที ่ นักวิชาการ 
การก าหนด

ปัญหา 

การ
วิเคราะห์
สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

การ
แก้ปัญหา 

การตรวจ 
สอบผล

การ
แก้ปัญหา 

การ
ประยุกต์ใช้ 

8 บลูม (Bloom) / / / /  
9 กิลฟอร์ด (Guiford) / / / / / 

10 
ครูลิดและรัดนิค 
(Krulic and 
Rudnick) 

/ / / /  

 
จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาข้างต้น สามารถ

สังเคราะห์ได้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) คือ จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ นักเรียนสามารถในการระบุ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คือ นักเรียนสามารถบอกสาเหตุที่
สอดคล้องกับปัญหาได้ 3) การแก้ปัญหา คือ นักเรียนสามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 4) การตรวจสอบผลการแก้ปัญหา คือ นักเรียนสามารถอธิบายข้อดี 
และข้อเสีย ที่จะเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการแก้ไขปัญหา และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้นักวิชาการบางท่านนําเสนอว่า การวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา ยังสามารถวัดความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําได้ อีกด้วย แต่
เนื่องจากมีนักวิชาการจํานวนน้อยที่นําเสนอขั้นตอนการนําไปประยุกต์ใช้ไว้ ในการนี้จึงไม่นําขั้นตอน
ดังกล่าวมาใช้ในการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาครั้งนี้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะนําสถานการณ์ตัวอย่างมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้
นักเรียนต้องพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยนําองค์ประกอบของความสามารถในการ
แก้ปัญหาข้างต้นมาใช้ในการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านการกําหนดปัญหา 2) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ด้านการแก้ปัญหา 4) ด้าน
การตรวจสอบผลการแก้ปัญหา 

 
4.7 ประโยชน์ของการแก้ปัญหา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีความซับซ้อนมากกว่าอดีต การพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาจึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ จะเห็นได้จาก
นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550: 139) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการแก้ปัญหา ดังนี้ 
1. ทําให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวในการเรียนรู้ปัญหา เพราะปัญหาจะเป็นสิ่งที่สร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
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2. มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ รู้จักหาข้อมูลต่างๆ มาเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ในการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 

3. สามารถนําวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทําให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพจิต  

4. ทําให้เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคง ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และมีการช่วยเหลือกัน 

5. เป็นคนไม่เชื่อโดยง่าย มีเหตุผลก่อนการตัดสินใจ 
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
7. สามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย 
8. ทําให้เป็นผู้ที่มีความจําในข้อมูล และวิธีการต่างๆได้ดี เพราะในการ

แก้ปัญหาจะต้องคิดหาเหตุผล ข้อมูลต่างๆมาสัมพันธ์กัน 
9. ทําให้เป็นผู้มีความรู้ความคิด และทัศนะกว้าง 

บุญชม ศรีสะอาด (2543: 67); วันทนา ทวีคุณธรรม (2549: 26); อาภร ใจเที่ยง (2553: 
158) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความสามารถในการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ 
   1. ให้นักเรียนได้ตระหนักในความสําคัญในการแก้ปัญหา อันจะส่งผลให้
นักเรียนมีความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 
   2. ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นเหตุเป็นผลอันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ป็นทักษะจําเป็นในการดําเนินชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสาร 
   4. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
   5. สามารถนําวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทําให้
สามารถแก้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพจิต 

6. เป็นการฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

7. มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ โดยรู้จักหาข้อมูลต่างๆมาเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา 

8. ช่วยให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทํางาน และลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาจะส่งผลให้
นักเรียน เกิดความสนใจในการเรียน สามารถศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง จนนํามาซึ่งแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผลอันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต มีความรับผิดชอบ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  
  



 
 

45 
 

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

1. งานวิจัยภายในประเทศ 
สุรัญชนา บุตรวิเชียร (2549: 114-115) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือ
ครู มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์  และกลุ่มที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู             
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูที่ระดับนัยสําคัญ .01 นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

จุรีรัตน์ นาคสมบัติ (2550: 70) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
จํานวน 28 คนผลการศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นหลังจากใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 50 

นวลทิพย์ นวพันธุ์ (2552: 207) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้ง และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดประสงค์เพ่ือ ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ และเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ และกลุ่มท่ีได้รับการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้ง
คําถาม และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60 และนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้ง
คําถาม และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ     
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

เรวดี มีสุข (2556: 104-105) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์  (Heuristics) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
ภายในประเทศพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จะเน้น
ทําการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น และมีกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการนําการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเพ่ิมเกี่ยวกับการนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
2. งานวิจัยต่างประเทศ 
เจมส์ แอนด์ วิลเลียม (James and William, 1992: 74–77) ได้ศึกษาพฤติกรรมและ

ทัศนคติของครูฝึกสอน ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีฮิวริสติกส์ และวิธีการอภิปราย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักศึกษาปีที่ 1 จํานวน 64 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 16 
คน แล้วเลือกมา 1 กลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่คิด
แก้ปัญหาเพียงคนเดียวโดยใช้วิธีการคิดแบบฮิวริสติกส์สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า นักศึกษาที่รวมกลุ่ม
กันโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มที่ใช้วิธีทางฮิวริสติกส์ ส่งผลต่อผลสําเร็จในการแก้ปัญหา
พอควร โดยจากการทดลองเห็นว่ากลุ่มท่ีใช้ฮิวริสติกส์นั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

ฮอน แอนด์ เฟร์ (Hohn; & Frey, 2002: 374-380) ได้ศึกษากระบวนการแก้ปัญหา
และทําความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในด้านการแปลความ และตีความหมายของปัญหาเพ่ือ
วางแผนในการหาคําตอบ ดําเนินการหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ถูกต้อง ของนักเรียนเกรด 3 
4 และ 5 ที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบของฮิวริสติกส์ พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองใช้เวลาในการทําความ
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เข้าใจปัญหาน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกตามรูปแบบของฮิวริสติกส์ และยังพบว่าการแก้ปัญหาเป็น
ผลมาจากความสามารถในการทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

โบริส (Boris, 2004: 75) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยใช้ฮิวริสติกส์ ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการให้เหตุผลการคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับเกรด 8 ที่ได้ศึกษาโดยใช้วิธีการ   
ฮิวริสติกส์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ 1) ใช้วิธีการง่ายๆ 2) การ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบข้ันตอน 3) การแก้ปัญหาในลักษณะรูปวงกลม 4) การแก้ปัญหาลักษณะที่มีการ
วนเป็นรูปหอย (Spirals) และมีการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    

สติลแมน (Stillman, 2007: 21) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 พบว่าการจัด
กิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างง่าย 
และพบว่านักเรียนมีความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในตัวปัญหา จุดเน้นของโครงสร้าง
ปัญหา ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันได้ 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) ยังพบไม่มากนัก จึงมีความจําเป็นที่ผู้วิจัยควรจะศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนํา
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
เป็นต้น 

 
5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. งานวิจัยภายในประเทศ 
พลกฤช ตันติญานุกูล (2547: 67) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา

ด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยวิธีปกติ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และกลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน ผลของการวิจัยพบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยกระบวนการฝึก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีปกติ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถในการแก้ปัญหา
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 
 

48 
 

 

ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549: 59) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 37 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
เรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

พฤกษ์ โปร่งสําโรง (2549: 66) ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E ในรายวิชา
ฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการสอน 7E เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E และกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ และเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
7E กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการ
สอน 7E มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ สูงกว่า
ร้อยละ 70 นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน 7E มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือสูงกว่าร้อยละ 70 นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการ
สอน 7E มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์หลังการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการ
สอน 7E มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ญดาภัค กิจทวี (2551: 74-82) การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
มีจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 3)  เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน มีค่าประสิทธิภาพ = 81.11/85.95 2) ผลการเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีในยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด  
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และ 3) ผลการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหามากท่ีสุดในทักษะการระบุปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี รองลงมาคือทักษะ
การอธิบายสาเหตุของปัญหาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ลําดับที่ 3 คือทักษะวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
และ ลําดับที่ 4 คือการสรุปผลการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554: 113-114) การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และความสามารถในการทํา
โครงงานอยู่ในระดับสูง  

อุมาพร ปิ่นเนตร (2555: 101-103) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธี
สอนแบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์อยู่ในระดับดี 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาภายในประเทศ
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของนักเรียน และยังเป็น
ปัญหาของการพัฒนานักเรียน จึงส่งผลให้ผู้วิจัยหลายๆท่านให้ความสนใจในการศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะทําการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้การศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบจํานวนน้อย ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาในช่วงชั้นที่ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
ฮาร์ท (Hart, 1993: 169-170) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมือในกลุ่มย่อยพบว่า องค์ประกอบที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 1) ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม 2) การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม 
และ 3) ปทัสสถานทางสังคมภายในกลุ่ม และพบว่าองค์ประกอบที่ขัดขวางความสามารถในการ
แก้ปัญหามี 4 ประการ ดังนี้ 1) การขาดประสบการณ์ 2) มีข้อจํากัดในการแก้ปัญหา 3) ขาดการจัด
วางระบบความคิดของตนเอง และ 4) เชื่อว่าแก้ปัญหาไม่ได้ 

. อาร์เรน (Ahrens; et al, 1997: 160-162) ได้ทําการศึกษาทักษะทางสังคม และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Saint 
Xavier University โดยใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ครูและเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนสามารถสนับสนุนให้นักเรียนสามารถแสดงความสามารถในด้านต่างๆ มากข้ึน รวมทั้งสามารถนํา
ความรู้ออกมาใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งนักเรียนจะเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น 
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จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศพบว่า เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยมีข้อค้นพบ ดังนี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาจะได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เน้นให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผลการวิจัยเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการกลุ่ม
จะส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีคุณภาพมากขึ้น จึงเหมาะแก่การนําไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  

ในการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะ
ประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. หลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์  2. กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา และ     
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการรวบรวมเอกสารข้างต้น จะพบว่า กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics)  เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นในตัว
ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะสามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีเหตุผล อันสอดคล้องสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  (Heuristics) เรื่อง 
วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์(Heuristics) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 74 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จํานวน 21 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
2.1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)   

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
3.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นํามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ มีสาระ   
การเรียนรู้ ได้แก่ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วยเศรษฐกิจ 3) ตลาด 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน 6) กลไกราคา
และการกําหนดจุดดุลยภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจและความ
จําเป็นของการร่วมมือในเวทีโลก  ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อธิบายการใช้อํานาจของรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน 
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การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ  ได้แก่ 1) ปัญหาเงินเฟูอ   
2) ปัญหาเงินฝืด สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรเศรษฐกิจ 

แผนที่ เร่ือง 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(คาบ) 

1 ระบบเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.4-6/1 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

2 

2 หน่วยเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.4-6/1 หน่วยครัวเรือน 
หน่วยธุรกิจ 
หน่วยรัฐบาล 

2 

3 ตลาด ส 3.1 ม.4-6/1 ตลาดแข่งขันสมบูรณ ์
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ ์

2 

4 อุปสงค์  ส 3.1 ม.4-6/1 กฎของอุปสงค์ 
การแสดงข้อมลูเกี่ยวกับอุปสงค ์
ตัวกําหนดอุปสงค ์

2 

5 อุปทาน ส 3.1 ม.4-6/1 กฎของอุปทาน 
การแสดงข้อมลูเกี่ยวกับอุปทาน 
ตัวกําหนดอุปทาน 

2 

6 กลไกราคาและ
การกําหนดดุลย
ภาพ 

ส 3.1 ม.4-6/1 
 

การแสดงข้อมลูเกี่ยวกับจดุดลุยภาพ 
อุปสงค์ส่วนเกิน 
อุปทานส่วนเกิน 
การแทรกแซงราคา 

2 

7 ปัญหาเงินเฟูอ ส 3.2 ม.4-6/1 ภาวะเงินเฟูอ 
นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง 

2 

8 ปัญหาเงินฝดื ส 3.2 ม.4-6/1 ภาวะเงินฝดื 
นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง 

2 

รวม 16 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ในรายวิชา ส31101 สังคมศึกษา 1 เป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ จํานวน 8 แผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วยสาระ ดังนี้ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด อุปสงค์ อุปทาน 
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กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ ปัญหาเงินเฟูอ ปัญหาเงินฝืด โดยใช้เวลาทดลอง รวมทั้งสิ้น 16 
คาบเรียน 
 
4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยกําหนด
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยทําการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งหมด 16 
คาบเรียน 
 
5.  แบบแผนการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research)  โดยมีแบบแผนการวิจัย 
คือ การวิจัยแบบจําลองการทดลอง (Pre Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553: 143-144) 
ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
เมื่อ     T1    คือ   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  

  (Heuristics)            
X   คือ  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)           

 T2     คือ   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  
  (Heuristics) 

 
6.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
6.1 แผนการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จํานวน 8 แผน ได้แก่ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วย
เศรษฐกิจ 3) ตลาด 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน 6) กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ 7) ปัญหาเงินเฟูอ 
8) ปัญหาเงินฝืด  

6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 

6.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จํานวน 4 ข้อ 
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7.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบเศรษฐกิจ   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหน่วยเศรษฐกิจ   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องตลาด   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอุปสงค์   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอุปทาน   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องกลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องปัญหาเงินเฟูอ   จํานวน 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องปัญหาเงินฝืด   จํานวน 2 คาบเรียน 
ทั้งนี้จัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 16 คาบ

เรียน มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

7.1.2 ศึกษาองค์ประกอบ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ   
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 แผน 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)    

7.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องขององค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนําเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

7.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 
ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล              
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มีค่าเฉลี่ย 1.00 (ดังตารางที่ 14 หน้า 120) ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1. ปรับแก้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน 
และตัวชี้วัดมากขึ้น 2. ปรับแก้ข้อสรุปทั่วไปให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียน และตัวชี้วัดมากขึ้น     
3. ปรับแก้การสอนในขั้นประเมิน (Evaluate) ให้สอดคล้องกับนิยามของขั้นตอนนี้มากข้ึน 

7.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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เพ่ือหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ในประเด็นต่อนี้ ดังนี้ 1. ปรับสถานการณ์บางอย่างให้มีความทันสมัยมากขึ้น 2. ในขั้นสํารวจตรวจค้น 
(Investigate) ต้องให้เวลาในการทํากิจกรรมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ จากหลายๆแหล่ง เพ่ือนําไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป และในขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 
และขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) ต้องลดเวลาในการทํากิจกรรมให้กระชับมากขึ้น เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว้ 3. ในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้นตอน จะต้องมีผู้จดบันทึก 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําเสนอในขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 

7.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา 

จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สรุปได้ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน   
การคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองใช้ (Try Out) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขัน้ที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
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7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 
เรื่อง 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วยเศรษฐกิจ 3) ตลาด 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน 6) กลไกราคาและการ
กําหนดจุดดุลยภาพ 7) ปัญหาเงินฝืด 8) ปัญหาเงินเฟูอ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  
ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีข้ันตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

7.2.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

7.2.2 ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
7.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก สาระการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ดังตารางที ่8 
 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม 
            แนวคิดของแอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson & Krathwohl, 2001: 214-217) 
 

มาตรฐาน / 
ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการวัด 

รู้จ
 า 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

สร
้าง

สร
รค

์ 

รว
ม 

มาตรฐาน 
3.1 ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1 
อภิปราย
การกําหนด
ราคาและ
ค่าจ้างใน
ระบบ
เศรษฐกิจ 

1. ระบบเศรษฐกิจ        
1.1 อธิบายลักษณะการกําหนด

ราคา ในร ะบบ เศ รษฐกิ จ แต่ ล ะ
ประเภทได้ 

- 1 - 1 - - 2 

1.2 วิเคราะห์ผลดี และผลเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆได้ 

- - - 2 - - 2 

1.3 วิเคราะห์ถึงความสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆที่มี
ต่อการพัฒนาประเทศ 

- - - - 1 - 1 

รวม - 1 - 3 1 - 5 
2. หน่วยเศรษฐกิจ        

2.1 วิเคราะห์หน้าที่ ความสําคัญ
ของหน่วยเศรษฐกิจในแต่ละหน่วยได้ 

- 1 - 3 - - 4 

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยได้ 

- - - 1 - - 1 

รวม - 1 - 4 - - 5 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม 
            แนวคิดของแอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson & Krathwohl, 2001: 214-217) (ต่อ) 
 

มาตรฐาน / 
ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการวัด 

รู้จ
 า 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

สร
้าง

สร
รค

์ 
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มาตรฐาน 
3.1 ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1 
อภิปราย
การกําหนด
ราคาและ
ค่าจ้างใน
ระบบ
เศรษฐกิจ 

3. ตลาด        
3.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของ

ตลาดแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 1  2   3 

3.2 วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียของ
ตลาดแต่ละประเภทได้ 

   2   2 

รวม - 1 - 4 - - 5 

4. อุปสงค์        
4.1 อธิบายความหมาย และ

ความสําคัญของอุปสงค์ได ้
- 1 - - - - 1 

4.2 สรุปกฎของอุปสงค์ จาก
กราฟที่กําหนดให้ได้ 

- - - 1 - - 1 

4.3 อธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ได้ 

- - 1 2 - - 3 

รวม - 1 1 3 - - 5 

5. อุปทาน        
4.1 อธิบายความหมาย และ

ความสําคัญของอุปทานได้ 
- 1 - - - - 1 

4.2 สรุปกฎของอุปทาน จาก
กราฟที่กําหนดให้ได้ 

- - - 1 - - 1 

4.3 อธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทานได้ 

- - 1 2 - - 3 

รวม - 1 1 3 - - 5 
6. กลไกราคาและการกําหนดดุลย
ภาพ 

       

6.1 วิเคราะห์ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน อุปสงค์ส่วนเกิน 
และดุลยภาพ ได้ 

- 1 - 1 - - 2 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม 
   แนวคิดของแอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson & Krathwohl, 2001: 214-217) (ต่อ) 
 

มาตรฐาน / 
ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการวัด 

รู้จ
 า 

เข
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6.2 นําข้อมูลเกี่ยวกับกลไกราคา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

- - 1 - 1 1 3 

6.3 อธิบายเกี่ยวกับแนวทางใน
การดําเนินการแทรกแซงราคาได้ 

- - - 2 - - 2 

รวม - 1 1 3 1 1 7 
ส 3.2  
ตัวชี้วัด ม.4-
6/1 อธิบาย
การใช้
อํานาจของ
รัฐเกี่ยวกับ
นโยบาย
การเงิน การ
คลังในการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ของประเทศ 

7. เงินเฟูอ เงินฝืด        
7.1 วิเคราะห์ภาวะเงินเฟูอ เงิน

ฝืด พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ที่ทําให้เงิน
เฟูอ เงินฝืด ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดข้ึนได ้

- - 1 1 1 - 3 

7.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบาย
การ เ งิ น -การคลั ง  ในประ เด็ นที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทในการกําหนด
นโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง 

- 1 1 2 1 - 5 

รวม - 1 2 3 2 - 8 

รวมทั้งหมด  7 5 23 4 1 40 
 
7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ จํานวน 

80 ข้อ เป็นแบบปรนัย และนําไปใช้จริงจํานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

7.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

7.2.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
การจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
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เรียนรู้  ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่า
นําไปใช้ได้ ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 (ดังตารางที่ 15 หน้า 123) สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) 
ปรับแก้ระดับพฤติกรรมการวัดให้เหมาะสมกับข้อสอบ 2) ปรับแก้ภาษาที่ใช้ในข้อสอบให้อ่านเข้าใจ
ง่ายมากขึ้น 

7.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จํานวน 22 คน เพ่ือนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
คุณภาพ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ O-net ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทบทวนเนื้อหาในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมทั้งในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ซ้ําอีกครั้ง เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และได้ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ดังนี้ 
   7.2.7.1 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 พบว่าค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33-0.75 และใช้เกณฑ์ค่า
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.33-1.00 จึงถือว่านําไปใช้
ได้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553: 188) 
   7.2.7.2 ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาดสัน 20 (KR-20) พบว่าได้เท่ากับ 0.93 (หน้า 133) ถือว่านําไปใช้ได้ 

7.2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ จํานวน 40 ข้อ 
40 คะแนน ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีขั้นตอน
ตามแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภาพที ่4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
 

ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา  

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรเศรษฐกิจ  
เป็นแบบปรนัย จํานวน 80 ข้อและนําไปใช้จริงจํานวน 40 ข้อ 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Tryout) 
 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย เพ่ือหา 
ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่น และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที ่7 

ขั้นท่ี 8 
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7.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 48 คะแนน ใช้ทดสอบหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

7.3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
แก้ปัญหา  

7.3.2 สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยกําหนดเป็น 4 
สถานการณ์ และในแต่ละสถานการณ์จะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

7.3.2.1 การกําหนดปัญหา  
7.3.2.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
7.3.2.3 การแก้ปัญหา  
7.3.2.4 การตรวจสอบผลการแก้ปัญหา  

7.3.3 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ครอบคลุมองค์ประกอบของวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา โดยกําหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric 
Scoring) 3 ระดับ ดังตารางที่ 9 
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ตารางที ่9 เกณฑ์การประเมินคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
1. การกําหนด
ปัญหา 

ระบุปัญหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนดได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

ระบุปัญหาที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่กําหนด 
แต่ไม่ชัดเจน 

ร ะ บุ ปั ญ ห า ไ ม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ท่ีกําหนด 

2. การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา 

ระบุสาเหตุของปัญหาได้
อย่างชัดเจน และถูกต้อง 
สอดคล้ อ ง กั บปัญห าที่
กํ า ห น ด ไ ว้  ตั้ ง แ ต่  2 
ประเด็นขึ้นไป 

ระบุสาเหตุของปัญหาได้
อย่างชัดเจน และถูกต้อง 
สอดคล้องกับปัญหาที่
กําหนดไว้ 1 ประเด็น 

การระบุ สา เหตุ ไม่
ชัดเจน 

3. การแก้ปัญหา อ ธิ บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และมีเหตุผล สอดคล้อง
กับปัญหา และสาเหตุที่
กํ า ห น ด ไ ว้  ตั้ ง แ ต่  2 
ประเด็นขึ้นไป 

อธิ บ า ย แนวท า งก า ร
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และมีเหตุผล สอดคล้อง
กับปัญหา และสาเหตุที่
กําหนดไว้ 1 ประเด็น 

ก า ร อ ธิ บ า ย แ น ว
ทางการแก้ปัญหาไม่
ชัดเจน 

4. การตรวจสอบ
ผลการแก้ปัญหา 

อธิบายข้อดี-ข้อเสีย ของ
แนวทางการแก้ปัญหาใน
แต่ละวิธี ได้อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่ 2 ประเด็นขึ้นไป
และสามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 

อธิบายข้อดี-ข้อเสีย ของ
แนวทางการแก้ปัญหาใน
แต่ละวิธี อย่างชัดเจน 1 
ประเด็นและสามารถ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก แ น ว
ทางการแก้ ปัญหา ได้
อย่างมีเหตุผล 

ก า ร อ ธิ บ า ย ข้ อ ดี -
ข้ อ เ สี ย ข อ ง แ น ว
ทางการแก้ปัญหาใน
แต่ละวิธีไม่ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   
คะแนนระหว่าง  10.00 – 12.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ สูง 
คะแนนระหว่าง    7.00 –   9.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนระหว่าง    4.00 –   6.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ต่ํา 

 
7.3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
7.3.5 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

เสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล เพ่ือนําผลที่ได้มาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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(Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 1.00 (ดังตารางที่ 16 หน้า 131) จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา  

7.3.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.91 (หน้า 140) 

7.3.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีขั้นตอนตามแผนภาพที่ 5 
ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 

สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ครอบคลุมองค์ประกอบของวัดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

เพ่ือตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ (Tryout) 
 กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัย เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น  

และนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นที่ 7 
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8. การด าเนินการทดลองในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ โดยแบ่ง

วิธีการดําเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

8.1.1 ดําเนินการสร้างสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  

8.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) 

8.1.3 ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) จํานวน 
40 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

8.1.4 ผู้วิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาจํานวน 4 ข้อ ไป
ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
  

 8.2 ขั้นทดลอง 
8.2.1 ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 

(Heuristics) ไปใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวน 
21 คน โดยทําการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 16 คาบเรียน ใช้ระยะเวลา    
8 สัปดาห์ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เนื้อหาที่ไม่จํากัดคําตอบ    
มีลําดับต่อไปนี้ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจ
ตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) ในคาบ
เรียนที่ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วยเศรษฐกิจ 3) ตลาด 7) ปัญหาเงินเฟูอ และ8) ปัญหาเงินฝืด   
แบบที่ 2 เนื้อหาที่จํากัดคําตอบ จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ตามลําดับ
ต่อไปนี้ 1) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 2) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 3) ขั้นสํารวจ
ตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) ใน
คาบเรียนที่ 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน และ 6) กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ  

 
8.3 ขั้นหลังทดลอง 

8.3.1 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ         
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) แล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post- test) จํานวน 40 ข้อ แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป  
    8.3.2 ให้นักเรียนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาจํานวน 4 ข้อ แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป   
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9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยคํานวณหา ค่าเฉลี่ย ( )          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test dependent) 

9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จาก
แบบทดสอบ  วัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t- test dependent) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  (Heuristics) เรื่อง 
วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์(Heuristics) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
 
ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่องวงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่องวงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
จํานวน 21 คน ดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
จากตารางที่ 10 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ โดย

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  ( = 32.76, 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 21 40 10.38 3.69 
21.01 .00 

หลังเรียน 21 40 32.76 2.79 
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S.D.= 2.79) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 10.38, S.D.= 3.69) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อที่ 1 

 
ตอนที่ 2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จํานวน 21 คน 
จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 4 ข้อ  ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย 
          กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
 

 
จากตารางที่ 11 สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน (  = 41.02, S.D. = 2.35) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  = 22.31, S.D. = 2.21) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
 
ตารางที่ 12  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน หลังจากจัดการเรียนรู้ 
        ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  
 

ความสามารถการแก้ปัญหา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

เฉลี่ย ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความ ล าดับ 

การกําหนดปัญหา 12 11.56 1.25 สูง 1 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 12 10.68 1.30 สูง 2 
การแก้ปัญหา 12 9.87 1.10 ปานกลาง 3 
การตรวจสอบผลการแก้ปัญหา 12 8.91 1.15 ปานกลาง 4 

รวม 48 41.02 2.35 สูง  
 

ผลการวัด
ความสามารถใน 

การแก้ปัญหา 
N 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน  21 48 22.31 2.21 
34.84 .00 

หลังเรียน  21 48 41.02 2.35 
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แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย 
               กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  
 

จากตารางที่ 12 และแผนภาพที่ 6 เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจาก
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ในแต่ละด้าน พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหา จะสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการกําหนดปัญหา ( = 11.56, 
S.D. = 1.25) 2) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( = 10.68, S.D. = 1.30) 3) ด้านการแก้ปัญหา 
( = 9.87, S.D. = 1.10) และ 4) ด้านการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา ( = 8.91, S.D. = 1.15) 
ตามลําดับ 

ผลจากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีขั้นตอน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากผลการ
ประเมินความความสามารถในการแก้ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะได้ทบทวนความรู้จากการสร้างความสัมพันธ์ของความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่เข้าด้วยกนั สามารถตั้งคําถาม หรือระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่กําหนดให้ 
รวมทั้งคิดหาวิธีการต่างๆเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นหาคําตอบของคําถามที่ตนเองเกิดความสงสัย
ได้อย่างเป็นระบบ และมีการคาดคะเนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการ
ปรึกษาหารือ ร่วมกันคิด และพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เรียนอีกด้วย 

การจัดการเรียนรู้ช่วงแรก คือ สัปดาห์ที่ 1 ถึง 3 จะใช้ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบที่ 1 
ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจตรวจ
ค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) พบว่าใน
ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) และขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) นักเรียนจะแสดงออกอย่าง
ชัดเจนในการขาดความมั่นใจในคิดและการพูด อีกท้ังจะใช้เวลาในการสร้างขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา 
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(Create) ภายในกลุ่มตนเองค่อนข้างมาก และได้คําถามท่ีค่อนข้างกว้าง ขาดความชัดเจน และไม่ค่อย
สัมพันธ์กับเรื่องที่เรียนเท่าที่ควร นอกจากนี้ในขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) นักเรียนจะใช้เวลาใน
การสืบค้นข้อมูลค่อนข้างมาก และไม่มั่นใจในการตัดสินใจประเมินผล(Evaluate) เพ่ือเลือกคําตอบที่
ดีที่สุด สังเกตจากนักเรียนจะมาปรึกษาครูเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการตอบคําถามของตัวเองหลายครั้ง 
ซึ่งครูจะต้องคอยแนะนําอย่างใกล้ชิด ทําให้การใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนนานกว่าที่กําหนด
พอสมควร แต่เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเริ่มตั้งคําถามได้ครอบคลุม และสอดคล้อง
กับเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่อนคลาย และเริ่มเป็นไปตามเวลาที่กําหนดไว้ 

เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4-6 ผู้วิจัยจะใช้การจัดการเรียนรู้แบบที่ 2 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตามลําดับดังนี้ 1) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา 
(Create) 2) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน 
(Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) พบว่านักเรียนก็สามารถตั้งคําถามในขั้นสร้าง
คําถามหรือปัญหา (Create) ได้ครอบคลุม และสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น เช่น รัฐบาลใช้วิธีการ
ใดในการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราที่ราคากําลังตกต่ํา อีกทั้งสามารถหาคําตอบ หรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่าที่เคยเรียนในครั้งก่อนกับความรู้
ใหมใ่นขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) เข้าด้วยกันได้ชัดเจนขึ้น ในการสํารวจตรวจค้นข้อมูลต่างๆ ใน
ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) นักเรียนก็สามารถค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งกล้าอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) โดยเริ่มมีการโต้เถียง และตัดสินใจเพ่ือหา
ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดในขณะนั้นบนพ้ืนฐานของเหตุผลได้  สามารถสังเกตได้จากการทํา
ใบงาน เรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และกลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพของนักเรียน ด้านบรรยากาศใน
การเรียน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจกับการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในขั้นตอนของการ
สร้างคําถาม และหาคําตอบของคําถามที่ตนเองสร้างขึ้น ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีทั้งระหว่างครูกับ
นักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน สังเกตได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมมือกันทํางาน
เป็นอย่างดี ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน 

การจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 7-8 ผู้วิจัยจะใช้ลําดับในการจัดการเรียนรู้แบบที่ 1 อีก
ครั้ง  ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจ
ตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในขั้นสร้างความสัมพันธ์  
(Relate) เป็นอย่างดี สามารถตั้งถามในขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) ได้ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้นอย่างมาก เช่น ปัจจุบันประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจแบบใด 
เพราะอะไร เป็นต้น ตลอดจนสามารถหาคําตอบ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว
มากขึ้นตามไปด้วย สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เหมาะ
สําหรับการนํามาอ้างอิงได้ รวมทั้งสามารถอธิบายความคิดเห็นของกลุ่มตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 
ตลอดจนสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับกลุ่มตนเองได้ และร่วมมือกันทํากิจกรรมกลุ่มเป็น
อย่างดี อันก่อให้เกิดมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experiment Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย คือ การวิจัยแบบจําลองการทดลอง 
(Pre Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One 
Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อน และหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ จํานวน 21 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับ
สลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ    
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
(Pretest-Posttest) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ และ 3) แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัย จํานวน 4 ข้อ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  
(Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วย

กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ    
ฮิวริสติกส์  (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่ผู้วิจัย
นํามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
(Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน 
(Evaluate)  5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) โดยสามารถเริ่มต้นจากขั้นใดก่อนนั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับบริบทของเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผู้วิจัยจะแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน โดยพิจารณาจากบริบทของเนื้อหาเป็นเกณฑ์ คือ 1) บริบทของเนื้อหาที่ต้องใช้
คําถามแบบไม่จํากัดคําตอบ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด ปัญหาเงินเฟูอ และปัญหา
เงินฝืด จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) แบบที่ 1 คือ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
(Relate) 2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน 
(Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) เนื่องจากมีลักษณะเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็น
ทฤษฎีและมีคําตอบค่อนข้างไม่จํากัด นักเรียนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
เสียก่อน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจเบื้องต้นได้ในขั้นสร้างความสัมพันธ์ แล้วจึงดําเนินการตามลําดับ
ในขั้นตอนต่อๆไปจนสมบูรณ์ ลักษณะที่ 2) เนื้อหาที่ใช้โจทย์คําถามแบบจํากัดคําตอบ ได้แก่ อุปสงค์ 
อุปทาน กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ จะใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบ ฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) แบบที่ 2 ได้แก่ 1) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) 2) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
(Relate) 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) และ 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร 
(Communicate) เนื่องจากในกลุ่มนี้จะใช้เนื้อหาที่เป็นลักษณะของการคํานวณมีคําตอบที่จํากัด   
การจัดการเรียนรู้จึงต้องนําความรู้ เรื่อง การอ่านค่าจากกราฟมาใช้ ดังนั้นจึงเน้นรู้เรียนสังเกตและตั้ง
คําถามจากสิ่งที่กําหนดให้หรือกราฟเป็นพ้ืนฐานก่อนนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ขั้นต่อไป ทั้งนี้ จัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จึงมีความเหมาะสมกับบริบทในการเรียนแต่
ละครั้งมากยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะต้อง
ตั้งคําถาม ศึกษา ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา อัน
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Approach) ของ  บรูนเนอร์ (Bruner, 1973 
อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 212-213) ที่เชื่อว่าการรับรู้ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของ
นักเรียนต่อสิ่งนั้นๆ เนื่องจากนักเรียนจะใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
จนเกิดเป็นการเรียนรู้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านกระทําของ
ตนเอง โดยมีครูคอยดูแลและจัดบรรยากาศต่างๆให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน  
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ในการนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าขั้นตอนของกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  (Heuristics)      
ที่นํามาใช้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐาน 3.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อภิปรายการ
กําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) หน่วยเศรษฐกิจ 
3) ตลาด 4) อุปสงค์ 5) อุปทาน และ 6) กลไกราคาและการกําหนดจุดดุลยภาพ และในมาตรฐานที่ 
3.2 ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อธิบายการใช้อํานาจของรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้ 1) ปัญหาเงินเฟูอ 2) ปัญหาเงินฝืด ดังนี้     
1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) ผู้วิจัยจะใช้เหตุการณ์ตัวอย่าง หรือโจทย์คําถามในวิชาสังคม       
ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน เช่น ความแตกต่างระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 
การเดินทางของข้าวร้านปูาศรี (ร้านข้าวภายในโรงเรียน) เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนตอบคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น นําไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้เก่า ปัญหาเก่า และความรู้ใหม่ 
ปัญหาใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรางค์ โค้วตระกูล ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้
ควรจะเริ่มจากประสบการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย หรือปัญหาที่อยู่ใกล้ๆตัวไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัว 
เพ่ือนักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น  2) ขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) ผู้วิจัยจะเปิดโอกาส
ให้นักเรียนสร้างคําถามใหม่ หรือปัญหาใหม่ โดยอาศัยเหตุการณ์จากขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 
ภาพตัวอย่าง หรือโจทย์ปัญหาทางสังคมให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
จะต้องตั้งคําถาม ปัญหา หรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น จากการพิจารณาสิ่งกําหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นหัวข้อใน
การศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นที่นักเรียนสนใจ ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้เลือกศึกษาในหัวข้อที่กลุ่ม
ตนเองสนใจ เช่น ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภท คืออะไร หรือ ถ้าราคาสินค้าแพงขึ้น
เรื่อยๆ จะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร เป็นต้น โดยในขั้นตอนนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่กลุ่มของตนเองสนใจที่จะหาคําตอบจาก
ปัญหา หรือข้อสงสัยนั้นๆ 3) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) จะเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หนังสือเรียน หรือหนังสือจากห้องสมุดตามความถนัดของ
นักเรียน เพ่ือสํารวจตรวจค้นปัญหา วิธีการแก้ปัญหา หาคําตอบ หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆ   
ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างขึ้นในขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) ตลอดจนได้โต้แย้ง หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม โดยผู้วิจัยจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเมื่อ
นักเรียนประสบปัญหา ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 จะพยายามให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ หรือเป็นผู้ลง
มือทํา โดยครูจะเป็นเพียงผู้คอยดูแล และปล่อยให้นักเรียนเป็นผู้ดําเนินการต่างๆด้วยตนเอง ตาม
แนวคิดของโนเวค และโกวิน (Novak; and Gowin. 1984: 1) 4) ขั้นประเมิน (Evaluate) ในขั้นตอน
นี้จะให้นักเรียนจะได้นําคําตอบที่กลุ่มตนเองค้นพบ มาประเมินความถูกต้อง หรือตรวจสอบคําตอบ  
ที่ได้รับ ว่าสอดคล้องหรือเหมาะกับคําถาม สถานการณ์นั้นๆ หรือสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะทําให้นักเรียนได้มีโอกาสโต้แย้ง หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจภายในกลุ่มอีกครั้ง 
เพ่ือหาข้อสรุปที่ดีที่สุดของกลุ่มตนเอง บนพ้ืนฐานของเหตุผล จากนั้นเขียนคําตอบของตนเองลงใน
กระดาษรวมทั้งทําใบงานที่กําหนดให้ให้สมบูรณ์ เพ่ือเตรียมนําเสนอในขั้นต่อไป ซึ่งผู้วิจัยจะทําหน้าที่
เป็นผู้ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนประสบปัญหา 5) ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
เป็นขั้นตอนท่ีจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายแนวคิด วิธีการ หรือผลลัพธ์ที่นักเรียน
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ค้นพบให้เพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนรับรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวงสนทนาที่กว้างขึ้น 
โดยคําตอบที่นําเสนอมีทั้งถูกต้องและผิดพลาด ทั้งนี้นักเรียนทั้งชั้นเรียนจะต้องร่วมกันพิจารณายืนยัน
ในคําตอบ แก้ไขคําตอบ หรืออาจหาข้อสรุปของคําตอบที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด อันจะส่งผลให้
นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น โดยนักเรียนในชั้นเรียนจะไม่มีการซ้ําเติมใน
ความผิดพลาดของกันและกัน และสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตนเองได้ บนพ้ืนฐาน
ของเหตุผล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้คอยควบคุมเวลาในการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งคอย
สนับสนุนหรือชี้แนะให้นักเรียนไม่หลงประเด็นในการศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเน้นความสําคัญของนักเรียนเป็นหลัก ถือว่านักเรียน
สามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Regulation) และเป็นผู้ที่ริเริ่มหรือลงมือ
กระทํา ฉะนั้นผู้มีหน้าที่สอนและอบรมมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือการเรียนรู้โดยการค้นพบ โดยให้
โอกาสนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากประสบการณ์ท่ีนักเรียนคุ้นเคย หรือประสบการณ์
ที่ใกล้ตัวไปหาประสบการณ์ที่อยู่ไกลตัว (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 214) หรือจัดเป็นการเรียนรู้โดย
การค้นพบ (Discovery Approach) นั่นเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเยน (Yen, 1985: 
3-4) ที่อธิบายถึงประโยชน์ของการคิดแบบฮิวริสติกส์กับการเรียนว่า ฮิวริสติกส์จะทําให้ระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น และมีทัศนคติต่อการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากฮิวริสติกส์ช่วยในการ
พัฒนาระดับการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองสามารถส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ด้วย อีกทั้งโอลสัน และ รีส (Ohlsson and Rees, 1991: 1 อ้างถึงใน
ขอบใจ สาสิทธิ์, 2545: 10) ก็ได้อธิบายถึงความสําคัญของการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่า มีส่วนสําคัญใน
การเรียน การวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ ในเรื่องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  (Heuristics) 
สามารถพัฒนาความสามารถ และทักษะที่จําเป็นให้แก่นักเรียนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกอีก
ด้วย โดยในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สามารถช่วยให้นักเรียน
พัฒนาทักษะกระบวนการด้านอ่ืนๆได้ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากนักเรียนจะต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ตั้งแต่การร่วมกันสร้างคําถาม การค้นคว้าและร่วมกันสรุปข้อมูล
ต่างๆ จนกระทั่งถึงขั้นการติดต่อสื่อสารหรือการนําเสนอผลงาน และ 2) ความสามารถในการทํางาน
เป็นทีม เนื่องจากนักเรียนจะต้องมีการวางแผนการทํางานต่างๆร่วมกันเป็นทีม แบ่งหน้าที่ใน       
การทํางาน สรุปข้อมูลต่างๆร่วมกัน รวมทั้งต้องรับผิดชอบผลของกระทําร่วมกันตลอดการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณลักษณะ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ดําเนินชีวิตในสังคม ได้แก่ การพัฒนาด้านความมีวินัย การใฝุเรียนรู้ และการมุ่งมั่นในการทํางานได้
เป็นอย่างดี โดยนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
อย่างตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด จึงจะสามารถประสบความสําเร็จในการ
เรียนได้ 
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ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ขอบใจ สาสิทธิ์ (2545 : 57-59) ที่ทําการศึกษา เรื่อง 
ผลของการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มปกติ ตลอดจนมีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
กลุ่มปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี มีสุข (2556: 49-71)  
ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็พบว่าผลการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) และ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  

จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ จะเน้นให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองในการ
สร้างคําถามของกลุ่ม ตลอดจนรู้จักสืบค้นข้อมูลต่างๆอย่างถูกต้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รับฟังและแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อ อันส่งผลต่อการพัฒนาการระบบความคิด 
รวมทั้งร่วมกันแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนเพ่ือตัดสินใจในการเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ส่งผลให้
นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

2. ผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่ผู้วิจัย
นํามาใช้ต้องการเน้นให้นักเรียนค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงความความรู้ใหม่และความรู้เดิมท่ีมีเข้าด้วยกัน จนนํามาซึ่งสร้างทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ โดยการค้นพบ (Discovery 
Approach) ของบรูนเนอร์ (Bruner, 1973 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 212-213) ที่เชื่อว่า
การรับรู้ของนักเรียนจะขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า 
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาได้อีกด้วย ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 1) การขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
(Relate) และขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) การส่งผลให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด้านการกําหนดปัญหา คือ ครูจะกําหนดเหตุการณ์ตัวอย่าง หรือโจทย์ปัญหาทางด้านสังคม  เช่น 
ความต่างของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสร้างปัญหา หรือสร้างคําถาม
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ตามที่ตนเองสงสัย หรือสนใจ จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีการเชื่อมโยง
ความรู้เดิม และความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน จนนํามาซึ่งการระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการกําหนด
ปัญหาได้ 2) ขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate)  ส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้าน
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คือ หลังจากสร้างคําถามหรือปัญหาใหม่จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
นักเรียนจะต้องร่วมกันสืบค้นข้อมูล และหาสาเหตุต่างๆ เพื่อตอบคําถามดังกล่าวสําเร็จ รวมทั้งจะต้อง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และสรุปข้อมูลต่างๆ ที่หามาได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถ
บอกสาเหตุที่สอดคล้องกับปัญหาได้ 3) ขั้นประเมิน (Evaluate) จะส่งผลให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้านการแก้ปัญหา คือ จากคําตอบที่ค้นพบ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะต้องทําการตรวจคําตอบ
ของตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตรวจสอบแหล่งอ้างอิง เป็นต้น จากนั้นต้องร่วมกันสรุปเลือก
แนวทางของคําตอบ วิธีการ หรือการแก้ปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับปัญหามาก
ที่สุด โดยอาศัยข้อมูลต่างที่ตนเองค้นพบ จึงถือว่าสอดคล้องกับด้านการแก้ปัญหา 4) ขั้นติดต่อสื่อสาร 
(Communicate) จะส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้านการตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหา คือ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องอธิบายแนวคิดของกลุ่มตนเองให้เพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนรับทราบ 
โดยต้องอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกข้อสรุป คําตอบ วิธีการ หรือแนวคิดนั้นๆ จากนั้นนักเรียน
ในชั้นเรียนจะต้องร่วมกันตรวจสอบ โต้แย้ง รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน       
บนพ้ืนฐานของเหตุและผล จนนํามาซึ่งข้อสรุป คําตอบ วิธีการ หรือแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดใน
ขณะนั้น 

หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) นักเรียนจะได้นําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านสถานการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
ซึ่งก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านการกําหนด
ปัญหา 2) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ด้านการแก้ปัญหา และ 4) ด้านการตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหา ตามลําดับ โดยทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านของการกําหนดปัญหา ที่นักเรียนสามารถทําคะแนนได้สูงกว่าด้านอ่ืนๆ จะสอดคล้องกับขั้นสร้าง
คําถามหรือปัญหา (Create) ในกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ทั้งนี้เนื่องมาจากในการ
จัดการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการตั้งตั้งถาม หรือสร้างปัญหาต่างๆด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความความคุ้นเคยในตั้งข้อสงสัย หรือการมองหาปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น จนสามารถ
พัฒนาความสามารถในด้านการกําหนดปัญหาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของมอร์แกน (Morgan, 1978 
อ้างถึงใน พฤกษ์ โปร่งสําโรง, 2549: 35) ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่าง
สม่ําเสมอ นักเรียนจะต้องมีความพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ โดยมีประสบการณ์มาก่อน จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาที่มีความใกล้เคียงกันได้ดี และสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้ง
นักเรียนจะให้ความสนใจกับขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) มากกว่าในขั้นตอนอ่ืนๆ โดยนักเรียน
จะมีความสนุกสนานกับการทํากิจกรรมกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงของการสร้างคําถามใหม่ แม้ในช่วงแรกๆ
นักเรียนอาจทําได้ไม่ดีนัก แต่นักเรียนก็พยายามพัฒนาตนเองในการจะสร้างคําถามให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุม และเหมาะสมกับเรื่องที่เรียนให้ได้มากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด และในด้านการตรวจสอบผล 
การแก้ปัญหา ซึ่งตรงกับขั้นประเมิน (Evaluate) ในกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) แม้จะ
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เป็นด้านที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุด แต่ก็ยังได้รับการพัฒนามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการผล
การทดสอบก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งจําเป็นจะต้องอาศัย
ทักษะการคิดขั้นสูงด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมด้วย ซึ่งครูจําเป็นต้องดําเนินการ
พัฒนานักเรียนต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ 
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) สามารถส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆที่
เหมาะสมกับวัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของของเพียเจท์ (Piaget, 1962 อ้างถึงใน
เยาวภา เดชะคุป, 2542: 65) ที่กล่าวว่า นักเรียนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปจะการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้อยู่ในสภาพสมดุล โดยที่นักเรียนจะสามารถคิดได้แม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏให้เห็น สามารถ
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ได้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีการคิดก่อนแก้ปัญหานั้นๆ สามารถเข้าใจสูตร
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆได้ดี อีกท้ังบรูเนอร์ (Jerome Bruner, 1973 อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 
133-135) ได้อธิบายไว้ว่า สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคิด
ของนักเรียน โดยนักเรียนจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านการเรียนรู้
จากการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) 

ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
(Heuristics) สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร ปิ่นเนตร (2555: 101-103) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีสอนแบบ
สตรี่ไลน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์สูงกว่า
ก่อนเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์อยู่ใน
ระดับดี และดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554: 113-114) การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และความสามารถในการทําโครงงานอยู่ในระดับสูง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์  (Heuristics) เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยวิธีการสืบค้น วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน 
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ และนํามาซึ่งสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ

แก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดได้ต่อไปนี้ 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. การนํากระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียนนั้น ครูจําเป็นจะต้องอธิบาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนอย่างชัดเจนเสียก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) นักเรียนจะต้องมี
ทักษะในการตั้งคําถาม เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สําคัญทั้งในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ  
ฮิวริสติกส์ (Heuristics) และการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ครูจึงควรใช้ตัวอย่างเหตุการณ์ 
หรอืโจทย์ที่ใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคําถามอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. จากการวิจัย พบว่า ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆจาก
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ หรือครูควรแนะนําแหล่งการค้นคว้าที่น่าเชื่อถือให้แก่นักเรียน
อีกทางหนึ่ง 

4. เครื่องมือในการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จะมีการนําภาพ หรือเหตุการณ์
ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนมาใช้ ซึ่งบางเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรง หรือมีการใช้ภาษาที่ไม่
เหมาะสม เมื่อทําแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ครูควรให้คําแนะนํา ตักเตือน หรือชี้ให้เห็นโทษที่ชัดเจน
มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

ร่วมกับวิธีการแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) เป็นต้น 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) มาใช้ 

ในการพัฒนาทักษะ หรือการคิดขั้นสูงอ่ืนๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ หรือทักษะ
การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  

 ผศ. ดร.นพพร     จันทรนําช ู  อาจารย์ประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      สาขาวิชาการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา 
 

ผศ. ดร.ชนสิทธิ์       สิทธิ์สูงเนิน  อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิธสีอน 
   
 อาจารย์ ดร.ยุวรี     ผลพันธิน  อาจารย์ประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก  ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จํานวน 8 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 40 ข้อ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จํานวน 4 ข้อ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
รายวิชา  ส 31101          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 1 วงจรเศรษฐกิจ                       จํานวน 16 คาบ   
นางสาววชรพร  ชูผล รหัส 55262316 
 
เรื่อง :  ระบบเศรษฐกิจ (คาบที่ 1-2) 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 

ระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทได้ 
2. วิเคราะห์ลักษณะการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทได้ 
3. วิเคราะห์ผลดี และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆได้ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถึงหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อย

มากมายมารวมตัวกันดําเนินการผลิตในสังคมโดยใช้หลักการแบ่งงานกันตามความถนัด มีการปฏิบัติ
ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน ระบบเศรษฐกิจสามารถ
จําแนกออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน 

1.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยที่รัฐบาลจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือแทรกแซงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐทําหน้าที่ในการอํานวยความสะดวก
และการจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนั้นเอกชนจึงเป็นผู้ตัดสินแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ 
โดยใช้ระบบราคาหรือระบบตลาดช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ทั้งนี้ราคาเป็น
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ตัวกําหนดว่ามีผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดหรือมีผู้ผลิตจํานวนเท่าใด ณ ราคานั้นๆ กําไรคือแรงจูงใจของ
การผลิต จึงทําให้ระบบเศรษฐกิจนี้มีการแข่งขันทางราคาสูงมากและเป็นไปอย่างเสรี ทั้งนี้เพราะราคา
ถูกกําหนดขึ้นมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาด 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็น
ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเข้าไปควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความ
ยุติธรรมในการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลยังเป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยมีการวางแผนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจจากส่วนกลาง ในระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ แต่ยังคงให้เอกชนมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน
ส่วนตัว อาทิ ที่พักอาศัย 

3.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รวมเอา
ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเข้าไว้ด้วยกัน ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆ ไปอีกอย่างหนึ่งว่า ”ระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยมใหม่” เป็นระบบเศรษฐกิจที่
ทั้งรัฐบาลและเอกชนรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อันได้แก่
จะผลิตอะไร ในปริมาณเท่าใด ผลิตอย่างไร และแบ่งปันผลผลิตในหมู่สมาชิกของสังคมอย่างไร ระบบ
นี้รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการ ขณะเดียวกันก็ปล่อย
ให้เอกชนดําเนินการทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่โดยอาศัยกลไกราคาเป็นเครื่องนําทาง 
 
ทักษะกระบวนการ 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ทักษะการทํางานเป็นทีม 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
การบูรณาการ 
การบูรณาการนอกกลุ่มสาระ  

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด 
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   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกดูและฟังอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 

การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
1.ความรู้ 
ระบบเศรษฐกิจ 

1.1.1 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
1.1.2 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
1.1.3 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 

- การตอบคําถาม 
- ใบงาน เรื่อง 
ระบบเศรษฐกิจ 

- คําถาม 
- แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 
- แบบประเมินการ 
นําเสนอ เรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจ  

คร ู

2. ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- การตอบคําถาม 
- การนําเสนอ ใบ
งาน เรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจ 

- คําถาม  
- แบบประเมิน ใบ
งาน เรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจ 

คร ู

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความมีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทํางาน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม คร ู
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ใบงาน เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

แบบประเมินใบงาน เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 

 
รายการประเมนิ 

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบาย
ลักษณะสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ
ประเภทต่างๆ 

อธิบายลักษณะ
สําคัญของระบบ
เศรษฐกิจได้
ครอบคลุม 
ชัดเจน ทุก
ประเด็น 

อธิบายลักษณะ
สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ
ค่อนข้าง
ครอบคลุม 
ตั้งแต่ 3 
ประเด็นขึน้ไป 

อธิบายลักษณะ
สําคัญของระบบ
เศรษฐกิจได้
บางส่วน หรือ 2 
ประเด็น 

อธิบายลักษณะ
สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ
ได้เล็กน้อยหรือ
น้อยกว่า 2 
ประเด็น 

2. วิเคราะห์ผลดี
และผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ 

วิเคราะห์ผลดีและ
ผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจประเภท
ต่างๆได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่ 3 
ประเด็นขึ้นไป 

วิเคราะห์ผลดี
และผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจ
ประเภทต่างๆ
ได้ถูกต้อง 2 
ประเด็น 

วิเคราะห์ผลดีและ
ผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจประเภท
ต่างๆได้ถูกต้อง 1 
ประเด็น 

วิเคราะห์ผลดี
และผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจ
ประเภทต่างๆ
วกวน ไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ        

8-7 = ดีมาก  6-5 = ดี  4-3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง  
* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 
1. ครใูห้นักเรียนชมภาพชุดภาพชุดที่ 1 เกาหลีเหนือ และ ภาพชุดที่ 2 เกาหลีใต้ 

จากนั้นถามคําถามต่อไปนี้ 

 
ภาพชุดที่ 1 เกาหลีเหนือ 

 
ภาพชุดที่ 2 เกาหลีใต้ 

  1.1 จากภาพให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างประเทศเกาหลีเหนือ และ
ประเทศเกาหลีใต้ (เกาหลีเหนือ ขาดอิสรเสรีภาพ / เกาหลีใต้ มีความเจริญ และมีอิสรเสรี) 
  1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของการดําเนินการทางเศรษฐกิจในประเทศเกาหลี
เหนือ และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ (เกาหลีเหนือใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
เนื่องจากมีลักษณะที่คนในสังคม ต้องปฏิบัติตามผู้นําของประเทศ ด้านเกาหลีใต้ ใช้ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม มีการแข่งขันสูง มีเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น) 
  1.3 นักเรียนคิดว่า การจัดการทางเศรษฐกิจ หรือระบบเศรษฐกิจในประเทศเกาหลี
เหนือ และเกาหลีใต้ มีจุดร่วม หรือมีเปูาหมายที่สอดคล้องกันหรือไม่ จงอธิบาย  (สอดคล้องกัน 
เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ ต่างต้องการให้ประชาชนในประเทศของตนเองอยู่ดีกินดี) 

2. จากคําตอบข้างต้น ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่องระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ “ในแต่ละ
ประเทศจะมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่าง
ไป โดยมุ่งหวังให้ประเทศของตนเองอยู่ดีกินดี เจริญก้าวหน้า วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ ระบบ
เศรษฐกิจประเภทต่างๆ” 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4-5 คน รวมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม จากนั้น
ครคูรแูจกใบความรู้ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ทําความเข้าใจ เป็นเวลา 5 นาท ี
 

ขั้นสร้างค าถามหรือปัญหา (Create) 
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ชมวิดีทัศน์ เรื่อง แฟชั่นเกาหลีเหนือ เป็นเวลา 2.44 นาที 

และชมวีดิทัศน์ เรื่อง ทัวร์เกาหลีใต้ ตลาดเมียนดง 1.44 นาท ี
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     วีดิทัศน์ เรื่อง แฟชั่นเกาหลีเหนือ       วีดิทัศน์ เรื่อง ทัวร์เกาหลีใต้ ตลาดเมียนดง 
 

 5. จากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง แฟชั่นเกาหลีเหนือ และ เรื่อง ทัวร์เกาหลีใต้ ตลาด
เมียนดง ให้นักเรียนสร้างประเด็นคําถาม เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ที่นักเรียนสนใจหรือต้องการศึกษา 
ภายใต้หัวข้อระบบเศรษฐกิจ กลุ่มละ 1 หัวข้อ พร้อมทั้งเขียนบนกระดานดํา (ระบบเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการปกครองหรือไม่ อย่างไร / วิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศ 
มีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร / ระบบเศรษฐกิจในโลกมีก่ีแบบ เป็นต้น)  
 

ขั้นส ารวจตรวจค้น (Investigate) 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ใบความรู้ เรื่อง ระบบ

เศรษฐกิจ สืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือหนังสือจากห้องสมุด เพ่ือตอบคําถามตามที่ร่วมกัน
สร้างข้ึน หรือปัญหาที่ค้นพบที่กําหนดไว้บนกระดานดํา  

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และคําถามในใบงาน เรื่อง 
ระบบเศรษฐกิจ ทีค่รแูจกให้กลุ่มละ 1 ชุด  

 
ขั้นประเมิน (Evaluate) 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลคําตอบที่กลุ่มของตนเองค้นพบ พร้อมทั้ง

ตัดสินใจเลือกคําตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุด 
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ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มเฉลยคําถามท่ีสร้างขึ้นบนกระดานดํา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ และตรวจสอบความถูกต้อง 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอใบงานเรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ของกลุ่มตนเอง กลุ่มละ 3-5 

นาที และเขียนคําตอบบนกระดานดํา จากนั้นช่วยกันเสนอความคิดเห็น เพ่ิมเติม และแก้ไขคําตอบให้
สมบูรณ์ (ทักษะการคิดวิเคราะห์, ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการแก้ปัญหา, มีวินัย, 
ใฝ่เรียนรู้, มุ่งม่ันในการท างาน) (Obj.1,2,3) 

12. ครต้ัูงถามคําถามเพ่ือกระตุ้นการคิดของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
  12.1 นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดส่งผลให้ทั้ง 2 ประเทศนี้แตกต่างกันบ้าง (การปกครอง 
/ ระบบเศรษฐกิจ / สังคมวัฒนธรรม เป็นต้น) 

12.2 นักเรียนคิดว่า ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ มีความสําคัญต่อประเทศนั้นๆ
อย่างไร (ระบบเศรษฐกิจ เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ โดยมุ่งหวังให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการปกครอง และส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน
ประทศนั้นๆ) (ทักษะการคิดวิเคราะห์) (Obj.4) (บรรลุ Gen.) 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6   
 3.  ใบงาน เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ 
 4.  ใบความรู้ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 
 5.  วิดีทัศน์ เรื่อง แฟชั่นเกาหลีเหนือ  
 6.  วิดีทัศน์ เรื่อง ทัวร์เกาหลีใต้ ตลาดเมียนดง 

 
หนังสืออ้างอิง 
นราทิพย์ ชุติวงศ์ และชลดา จามรกุล. พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพมหานคร : คณะ 
  เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 
วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร : 2554. 
อัญชลี ค้อคงคา และวรณี จิเจริญ. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ (คาบที่ 1-2) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) นักเรียนค่อนข้างสับสนในขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรม ต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการอธิบายขั้นตอนต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ให้แก่นักเรียน ในขั้นตอนนี้นักเรียนค่อนข้างไม่มั่นใจในการคิดและการตอบคําถามต่างๆ โดยใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศเกาหลีเหนือ และประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือนําไปสู่
การศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจต่อไป 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) จากการศึกษาความสัมพันธ์ 
ลักษณะที่แตกต่าง และลักษณะร่วมของประเทศเกาหลีเหนือ และประเทศเกาหลีใต้ นักเรียนสามารถ
สร้างคําถามหรือปัญหาได้ แต่เป็นลักษณะคําถามที่ค่อนข้างสับสน และครูต้องกระตุ้น หรือคอยดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งใช้เวลาในคิดค่อนข้างมาก  

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องตอบ
คําถามท่ีตนเองสร้างข้ึน และตอบคําถามในใบงานให้สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้ครูจะต้องแนะนํา และดูแล
นักเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากนักเรียนไม่มั่นใจในการตอบคําถาม หรือวิธีการค้นคว้าที่ตนเองเลือก 
รวมทั้งใช้เวลาในการสืบค้นนานกว่าขั้นตอนอื่นๆ  

การจัดการเรียนรู้ในขั้นประเมิน (Evaluate) นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทั้งตัดสินใจเลือกคําตอบที่เหมาะสม หรือคิดว่าถูกต้องที่สุดโดยไม่มีความมั่นใจมากนัก 
ข้อสังเกต คือ จะมาปรึกษาครหูลายครั้ง จากนั้นเขียนลงในใบงาน หรือบันทึกลงในกระดาษเพ่ือนําไป
นําเสนอในขั้นตอนต่อไป ซึ่งนักเรียนก็สามารถทําได้ดี 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ
คําตอบจากคําถามของกลุ่มตนเองที่สร้างขึ้นในตอนแรก นักเรียนแต่ละกลุ่มค่อนข้างไม่มั่นใจในการ
นําเสนอผลงานของตนเองเท่าที่ควร โดยมีการโต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันสรุป
คําตอบที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด แต่เป็นการดําเนินไปอย่างช้าๆ ครูต้องคอยกระตุ้นและแนะนําให้
นักเรียนคิดอย่างใกล้ชิด 

 
 

วชรพร ชูผล 
                     คร ู
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
รายวิชา  ส 31101          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 1 วงจรเศรษฐกิจ                       จํานวน 16 คาบ   
นางสาววชรพร  ชูผล รหัส 55262316 
 
เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ (คาบที่ 11-12) 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 

การศึกษาเรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ จะช่วยให้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทําให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี 
สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของอุปทานส่วนเกิน อุปสงค์ส่วนเกิน และดุลยภาพ ได้ 
2. สามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับกลไกราคาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
3. วิเคราะห์แนวทางในการดําเนินการแทรกแซงราคาของรัฐบาลได้ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการแทรกแซงราคาของรัฐบาล 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
ดุลยภาพ (Equilibrium price and output) 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงความต้องการซื้อ และความต้องการขายสินค้า ณ ระดับราคา

ต่าง ๆ ของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ระดับดุลยภาพ ก็คือ ระดับราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นพ้องต้องกัน 
หรือระดับราคาที่อุปสงค์เท่ากบัอุปทาน หรือเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน 
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รูปที่ 5  แสดงเส้นอุปสงค์ อุปทาน และระดับดุลยภาพ 

  
จากรูปแสดงให้เห็นถึงระดับดุลยภาพที่ความต้องการซื้อและความต้องการขายเท่ากัน

พอดี (เส้น D ตัดกับเส้น S ณ จุด E) โดย ณ ราคาสินค้า 60 บาทต่อหน่วย ผู้ซื้อและผู้ขายมีความ
ต้องการสินค้าที่ 120 หน่วย 

ทั้งนี้ จุดที่ราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess supply) และจะ
มีการปรับตัวเข้าสู่ราคาดุลยภาพ ส่วนจุดที่ราคาอยู่ต่ํากว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน 
(Excess demand) และจะมีการปรับตัวสู่ราคาดุลยภาพ 

อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) หมายถึง ภาวะที่ D > S ทําให้สินค้าขาดตลาด 
ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพโดยทําให้ราคาเพ่ิมข้ึนแล้ว D ก็จะลดลง S ก็จะเพ่ิมข้ึนจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ 

 
อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หมายถึง ภาวะที่ S > D ทําให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาด

ปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพ โดยทําให้ราคาถูกปรับต่ําลง แล้ว S จะลดลง D จะเพ่ิมข้ึนจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ 
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กลไกราคา 
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุป

สงค์และอุปทาน เมื่อผู้ผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าและบริการเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดอุปสงค์และ
อุปทาน ตลอดจนเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าสู่จุดดุลยภาพ เช่น เมื่อราคาสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ก็จะลดลง แต่อุปทานของสินค้าและบริการ
จะเพ่ิมข้ึน 

การแทรกแซงราคาของรัฐบาล 
ในปกติระบบราคาจะสามารถทําหน้าที่ในการจัดสรรสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีอยู่บ้างในบางกรณีที่ ถ้าปล่อยให้ระบบราคาทําหน้าที่ของมันไปตาม
ลําพังโดยที่รัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซง จะมีผลต่อสินค้าบางอย่างและปัจจัยการผลิตบางชนิดทําให้
ราคาแพงเกินไปหรือต่ําเกินไป ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ผลิตได้ ซึ่งถ้าหากเกิด
กรณีเช่นนี้ขึ้นทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง โดยเป็นผู้กําหนดราคาใหม่ที่จะสามารถผ่อน
คลายความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งวิธีการที่รัฐบาลใช้แทรกแซงราคาของสินค้าโดยทั่วไปมีอยู่ 2 
ชนิด คือ การประกันราคาขั้นต่ํา (Price Support) และการกําหนดราคาข้ันสูง (Price Ceiling) 

1. การประกันราคาขั้นต่ า ( Price Support ) 
การประกันราคาขั้นต่ํานิยมใช้กันมากสําหรับสินค้าที่เป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม 

ในขณะที่อุปทานควบคุมได้ยากเพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟูา อากาศ เช่น ถ้าปีใดดินฟูา
อากาศดีก็จะผลิตได้มาก ทําให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไปทําให้ราคาผลผลิตจะตกต่ําลงอย่าง
มาก กระทบต่อรายได้ของชาวไร่ชาวนาซึ่งส่วนใหญ่ยากจน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเข้าช่วยเหลือโดยใช้
วิธีการประกันราคาขั้นต่ํา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ 

1.1 การประกันราคาข้ันต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานส่วนเกิน 
 การประกันราคาขั้นต่ํา หมายถึงการที่รัฐบาลประกาศราคาประกัน 

และใช้กฎหมายบังคับให้ผู้ซื้อทุกรายซื้อสินค้านั้นในราคาประกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 
และถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถขายผลิตผลแก่พ่อค้าในราคาประกันได้ รัฐบาลก็จะรับซื้อโดยไม่จํากัด
จํานวน 
  1.2 การประกันราคาข้ันต่ําโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร 

การประกันราคาข้ันต่ําโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลยึดถือปฏิบัติ ก็คือ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิตสินค้าบางชนิด กล่าวคือ รัฐบาล
จะกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว้ แต่ปล่อยให้มีการซื้อขายตามกลไกราคาในตลาด และรัฐบาลจ่ายเงิน
ชดเชยเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดให้แก่เกษตรกร 
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2. การก าหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) 
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยมากจะเป็นการประกันราคาขั้น

ต่ํา แต่ในบางครั้งรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องเข้าแทรกแซงราคาไม่ให้ราคาอยู่สูงเกินไป โดยการกําหนด
ราคาขั้นสูง ซึ่งมักนํามาใช้ในเวลาที่สินค้าและบริการเกิดการขาดแคลนอย่างมาก ทําให้ราคาสินค้า
และบริการต่างๆนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้จะปรากฏในช่วงสงคราม เป็นต้น 

 
ทักษะกระบวนการ 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
การบูรณาการ 
การบูรณาการนอกกลุ่มสาระ  

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด 
   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกดูและฟังอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 

  



 
 

100 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
1.ความรู้ 
การกําหนดดุลยภาพ 
1.2 กลไกราคา 
1.3 การแทรกแซงราคา 

- การตอบคําถาม 
- ใบงาน เรื่อง กลไกราคา
และการกําหนดดุลยภาพ 

- คําถาม 
- แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง กลไกราคาและ
การกําหนดดุลยภาพ 

คร ู

2. ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- การตอบคําถาม 
- การนําเสนอ ใบงาน เรื่อง 
กลไกราคาและการกําหนด
ดุลยภาพ 

- คําถาม  
- แบบประเมิน ใบงาน 
เรื่อง กลไกราคาและ
การกําหนดดุลยภาพ 

คร ู

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความมีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทํางาน 

การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม คร ู
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ใบงาน เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

แบบประเมินใบงาน เรื่อง กลไกราคาและการก าหนดดุลยภาพ 

 
รายการประเมิน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบาย
ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน
และอุปสงค์
ส่วนเกินได้อย่าง
ถูกต้อง 

เขียนอธิบาย
ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน 
และอุปสงค์ 
ส่วนเกินได้อย่าง
ถูกต้องและ
ชัดเจนทุก
ประเด็น 

เขียนอธิบาย
ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน 
และอุปสงค์ 
ส่วนเกนิไดอ้ย่าง
ถูกต้องเป็น
ส่วนมาก หรือ 3 
ประเด็น 

เขียนอธิบาย
ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน 
และอุปสงค์ 
ส่วนเกนิได้อย่าง
ถูกต้องบางส่วน 
หรือ 2 ประเด็น 

เขียนอธิบาย
ลักษณะของ
อุปทานส่วนเกิน 
และอุปสงค์ 
ส่วนเกินได้อย่าง
ถูกต้องน้อยกว่า 
2 ประเด็น 

2. การอธิบายการ
แทรกแซงราคาได้
อย่างถูกต้อง 

อธิบายลักษณะ
การแทรกแซง
ราคาได้
ครอบคลุม 
ชัดเจน ทุก
ประเด็น 

อธิบายลักษณะ
การแทรกแซง
ราคาค่อนข้าง
ครอบคลุม หรือ 2 
ประเด็น 

อธิบายลักษณะ
แทรกแซงราคา
ได้บางส่วน หรือ 
1 ประเด็น 

ไม่สามารถ
อธิบาย
แทรกแซงราคา
ได้ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ        

8-7 = ดีมาก  6-5 = ดี  4-3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง  
* เกณฑ์การผ่าน ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นสร้างค าถามหรือปัญหา (Create) 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้นักเรียนชมกราฟอุปสงค์และ

อุปทานต่อไปนี้ พร้อมทั้งตั้งคําถามจากการสังเกตกราฟข้างต้นเป็นเวลา 5 นาที (จุด E คืออะไร / 
เมื่อใดจะเกิดการล้นตลาด / เมื่อใดจะเกิดการขาดตลาด) 

 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนคําถามท่ีกลุ่มตนเองสร้างขึ้นบนกระดานดํา 

จากนั้นให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์คําตอบเบื้องต้น 
  

ขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) 
3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ทําการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นเวลา 5 นาที  
4. ให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน โดยการ

ช่วยกันตอบคําถามเก่ียวกับการกําหนดราคาและดุลยภาพ ดังต่อไปนี้  

 
4.1 จงอธิบายราคาซื้อขายที่เหมาะสมสําหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมอธิบาย

เหตุผล (จุด E ราคา 60 บาท คือ จุดดุลยภาพ หรือระดับราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นพ้องต้องกัน หรือ
ระดับราคาท่ีอุปสงค์เท่ากับอุปทาน หรือเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน) 
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4.2 จากข้อมูลในกราฟข้างต้น นักเรียนพบปัญหาใดบ้าง (เมื่อราคาสูงขึ้น ผู้ขายต้อง
ขายมาก แต่ผู้ซื้อกลับต้องการซื้อลดลง สินค้าขายไม่หมด / เมื่อราคาถูกลง ผู้ขายต้องขายน้อย แต่ผู้
ซื้อกลับต้องการซื้อมากข้ึน สินค้าไม่พอขาย) 

4.3 นักเรียนคิดว่า ปริมาณซื้อ และปริมาณขาย สามารถกลับมาอยู่ในภาวะสมดุล
กันได้หรือไม่ (ได้ เนื่องจากในการซื้อขายสินค้าและบริการ จะไปไปตามกลไกราคา) (ทักษะการคิด
วิเคราะห์,ความสามารถในการสื่อสาร,ความสามารถในการแก้ปัญหา,มีวินัย,ใฝ่เรียนรู้,มุ่งมั่นในการ
ท างาน)(Obj.1,2) 

 
ขัน้ส ารวจตรวจค้น (Investigate) 
5. นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากใบความรู้ เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลย

ภาพ หนังสือเรียน หรือสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เพ่ือตอบคําถามที่สร้างไว้บนกระดานดํา 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงาน เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ กลุ่มละ 1 

ชุด ตามหัวข้อที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 
  6.1 กลุ่มท่ี 1 และ 6  ทําใบงานในหัวข้อที่ 1  

เรื่อง “ธนิต เห็นด้วยบอร์ดค่าจ้างคงอัตราค่าจ้างขั้นต่ําวันละ 300 บาท ทั่ว
ประเทศ ในปี 2558” 
  6.2 กลุ่มท่ี 2 และ 5  ทําใบงานในหัวข้อที่ 2  

เรื่อง “ชาวนาสุดเดือด รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา” 
  6.3 กลุ่มท่ี 3 และ 4 ทําใบงานในหัวข้อที่ 3 

เรื่อง “กระทรวงพาณิชย์เร่งเครื่อง สนองนโยบายปราบของแพง” 
 
ขั้นประเมิน (Evaluate) 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลคําตอบที่กลุ่มของตนเองค้นพบ พร้อมทั้งตัดสินใจ

เลือกคําตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุด 
 
ขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มเฉลยคําตอบจากคําถามที่ตนเองสร้างขึ้น พร้อมทั้งช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอใบงานเรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ ในหัวข้อที่

กลุ่มตนเอง พร้อมทั้งเขียนคําตอบบนกระดานดํา กลุ่มละ 3-4 นาที จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ
ช่วยกันเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง (ทักษะการคิดวิเคราะห์ ,



 
 

104 
 

 

ความสามารถในการสื่อสาร,ความสามารถในการแก้ปัญหา,มีวินัย,ใฝ่เรียนรู้,มุ่งมั่นในการท างาน)
(Obj.3) 

10. ครต้ัูงถามคําถามเพ่ือกระตุ้นการคิดของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
 10.1 เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงราคาสินค้าและบริการของประชาชน 

(เพ่ือช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค ในกรณี
ที่กลไกราคาทํางานไม่สมบูรณ์) (Obj.4) 

 10.2 การศึกษา เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ มีประโยชน์ต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันอย่างไร (จะช่วยให้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทําให้
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ) 
(ทักษะการคิดวิเคราะห์)(บรรลุ Gen.) 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เรื่อง  กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ  
    2)  ใบความรู้ เรื่อง กลไกราคาและการกําหนดดุลยภาพ   
 
หนังสืออ้างอิง 
นราทิพย์ ชุติวงศ์ และชลดา จามรกุล. พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพมหานคร : คณะ 
  เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 
วันรักษ ์ มิ่งมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร : 2554. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ดุลยภาพ (คาบที่ 11-12) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
  

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างคําถามหรือปัญหา (Create) จากกราฟดุลยภาพ นักเรียน
สามารถอธิบายได้ว่ากราฟใดเป็นกราฟอุปสงค์ และกราฟใดเป็นกราฟอุปทาน ตลอดจนนักเรียน
สังเกตปัญหา หรือ ตั้งคําถามที่ตนเองสนใจ โดยที่ครูไม่ต้องออกคําสั่ง รวมทั้งสามารถตั้งคําถามได้
สอดคล้องกับเรื่อง ดุลยภาพ ได้ เช่น จุด E คืออะไร , ถ้าราคาต่ําลงมากๆจะเกิดสิ่งใดขึ้น , การล้น
ตลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นต้น  

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างความสัมพันธ์ (Relate) ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์กราฟดุลย
ภาพอีกครั้ง โดยมคีรคูอยชี้แนะ เพื่อหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่แสดงในกราฟ คือ อุปสงค์ส่วนเกิน และ 
อุปทานส่วนเกิน ซึ่งนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ได้ดีพอสมควร แต่ใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนาน 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสํารวจตรวจค้น (Investigate) ในขั้นตอนนี้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติม และทําใบงาน เรื่อง ดุลยภาพ ให้สมบูรณ์ ซึ่งครั้งนี้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ทางสืบค้นตามท่ีตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องสอบถามจากคร ู

การจัดการเรียนรู้ในขั้นประเมิน (Evaluate) นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โต้แย้งบนพ้ืนฐานของเหตุผล รวมทั้งตัดสินใจเลือกคําตอบที่เหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ
การทํางานกลุ่มเป็นอย่างดี มีบรรยากาศที่สนุกสนาน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นติดต่อสื่อสาร (Communicate) นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอคําตอบ
แบบด้วยความม่ันใจ กล้าแสดงออก โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุนและช่วยกัน
เพ่ิมเติมบนพ้ืนฐานของเหตุผลจนสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถยอมรับความรับผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ มี
บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน 

 
 

วชรพร ชูผล 
                     คร ู

 

  



 
 

106 
 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ        ปีการศึกษา 2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา ส31101 สังคมศึกษา ฯ        เวลา 60 นาที  คะแนนเต็ม  40  คะแนน 

…………………………………………………………………………….. 
คําชี้แจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด  1  ตอน 
 ตอนที่  1  แบบปรนัยมีทั้งหมด      40  ข้อ รวม    40   คะแนน 
 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย         ลงในกระดาษคําตอบ โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
           เพียงข้อเดียว 
1. ถ้าประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน มีอิสระในการกําหนดราคาพืชผลทางการเกษตร แต่เมื่อ 
    ราคาตกต่ําได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลเข้าแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผล เหตุการณ์ 
    ดังกล่าวเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจแบบใด (เข้าใจ) 

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  ข. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ง. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง (เข้าใจ) 
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่ประสบปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ข. ระบบเศรษฐกิจประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกัน 
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะใช้กลไกราคาอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทาง 
    เศรษฐกิจ 
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าระบบ 
   เศรษฐกิจอ่ืน 

3. ระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง มากที่สุด (วิเคราะห์) 
ก. ระบบทุนนิยม    ข. ระบบเสรีนิยม 
ค. ระบบสังคมนิยม   ง. ระบบรัฐสวัสดิการ 

4. ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  
    (ประเมินค่า) 

ก. แก้ปัญหาการคลาดแคลนทรัพยากรได้ดีกว่า  
ข. มีประสิทธิภาพในการจัดการกับทรัพยากรได้ดีกว่า 
ค. รัฐบาลมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรมากกว่า 
ง. มีการกระจายสินค้าและบริการให้แก่ครัวเรือนอย่างเท่าเทียมกันมากกว่า 
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5. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าประเทศ อ. ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (วิเคราะห์) 
ก. มีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ข. กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรีถูกดําเนินการโดยเอกชน 
ค. กิจการทั่วไปถูกดําเนินการโดยเอกชน แต่กิจการที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนใน 
   ประเทศ จะถูกดําเนินการโดยรัฐบาล 
ง. ด้านการผลิตและการค้าขายของเอกชนจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศ 

6. สิ่งสําคัญท่ีสุดที่ผู้ผลิตในแต่ละหน่วยเศรษฐกิจควรคํานึงถึงในการผลิตสินค้าคือข้อใด (เข้าใจ) 
ก. ต้นทุน    ข. ผู้บริโภค 
ค. กําไรสูงสุด    ง. การแทรกแซงของรัฐบาล 

7. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิต (วิเคราะห์) 
  ก. ราคาผลิตและปริมาณผลผลิต       
  ข. ต้นทุนการผลิตและวิธีการผลิต 
  ค. ระดับราคาปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิต 

ง. ปริมาณปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต 
8. บุคคลใดต่อไปนี้คือหน่วยครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ (วิเคราะห์) 

หมายเลข 1 ญาญ่า นําดอกดาวเรืองจากสวนออกไปจําหน่ายที่ตลาดทุกเช้า 
หมายเลข 2 คิมเบอร์ลี่ รับจ้างเป็นแม่ครัวให้นายหมาก 
หมายเลข 3 แต้ว แวะมาซื้อของจากร้านของน้าเดชเป็นประจํา 

ก. หมายเลข 1 และ 2 
ข. หมายเลข 1 และ 3 
ค. หมายเลข 2 และ 3 
ง. หมายเลข 1 , 2 และ 3 

9. จากผังวงจรเศรษฐกิจ ฝุายธุรกิจให้อะไรแก่ฝุายครัวเรือน (วิเคราะห์) 
 
 
 
 
 
 

ก. สินค้า-บริการ-รายได ้   ข. สินค้า-บริการ-รายจ่าย 
ค. รายได้-สินค้า-ค่าใช้จ่าย   ง. ที่ดิน-แรงงาน-ผู้ประกอบการ 

10. หน้าที่ของครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ มีความสําคัญอย่างไร (วิเคราะห์) 
ก. เป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสินค้าและบริการ 
ข. เป็นผู้นําทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ 
ค. เป็นผู้จําหน่ายสินค้าและบริการที่ผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ง. เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ 
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11. ข้อใดอธิบายบทบาทของผู้ผลิตตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดได้ถูกต้อง (วิเคราะห์) 
ก. ผู้ผลิตจากตลาดทั้ง 2 ประเภท คือ ผู้รับราคา 
ข. ผู้ผลิตจากตลาดทั้ง 2 ประเภท คือ ผู้กําหนดราคา 
ค. ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ ผู้รับราคา และผู้ผลิตในตลาดผูกขาดหรือผู้กําหนด 
   ราคา 
ง. ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ ผู้กําหนดราคา และผู้ผลิตในตลาดผูกขาดหรือผู้รับ 
   ราคา 

12. ธุรกิจน้ําอัดลม มีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดใดมากที่สุด (วิเคราะห์) 
ก. ตลาดผูกขาด เพราะราคากําหนดจากผู้ผลิตรายเดียว 
ข. ตลาดผูกขาด เพราะผู้ผลิตผูกขาดการผลิตสินค้า 
ค. ตลาดผู้ขายน้อยราย เพราะการเข้าธุรกิจค่อนข้างยาก 
ง. ตลาดผู้ขายน้อยราย เพราะผู้ผลิตใช้กลยุทธ์แข่งขัน 

13. การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด จะทําให้เกิดผลเสียที่สําคัญ 
     ข้อใด (วิเคราะห์) 

ก. มีการผลิตสินค้าและบริการมากเกินความจําเป็นทําให้เกิดการบริโภคท่ีฟุุมเฟือย 
ข. มีการใช้ปัจจัยการผลิตมากทําให้ประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต 
ค. มีการนําเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตแทนการใช้แรงงานคนมากขึ้นทําให้นายจ้างสามารถ 
   ลดค่าจ้างให้ต่ําลง 
ง. ผู้ขายจํานวนน้อยที่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ทําให้เขาได้อํานาจในการผูกขาดสูงขึ้น 

14. ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (เข้าใจ) 
ก. ผู้ซื้อสามารถกําหนดราคาสินค้าได้บ้าง 
ข. ลักษณะและคุณภาพของสินค้าไม่แตกต่างกัน 
ค. ผู้ขายสามารถกําหนดราคาสินค้าของตนเองได้บ้าง 
ง. ตลาดมีผู้ขายจํานวนมาก และมีผู้ซื้อจํานวนน้อย 

15.ตลาดผูกขาดก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมได้อย่างไร เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
ก. ตั้งราคาสินค้าได้ต่ําเพราะเป็นการตั้งราคาตามต้นทุน 
ข. ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ํา เพราะเป็นการผลิตขนาดใหญ่ 
ค. สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เพราะผลิตจํานวนมาก 
ง. ทํารายได้ให้รัฐบาลมาก เพราะมีกําไรสูงจึงต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราสูง 

16. ข้อใดอธิบายคําว่า “อุปสงค”์ ได้ถูกต้อง (เข้าใจ) 
ก. ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
ข. ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถซ้ือได้ แต่ไม่ต้องการซื้อ 
ค. ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ และมีความสามารถท่ีจะซื้อได้ 
ง. ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ แต่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากเงินไม่พอ 
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17. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (วิเคราะห์) 
  ก. ณเดช ซื้อหนังสือ เพราะใช้เรียน 
  ข. ซันนี่ ซื้อเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส 
  ค. มาริโอ้ ซื้อกระเป๋า 3 ใบ เพราะลดราคา 

ง. เต๋อ ซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม 
18. ตามกฎของอุปสงค์ คาดว่าเหตุผลใดที่จะทําให้นัตตี้จะตัดสินใจซื้อ I-phone (นําไปใช้) 

ก. ราคา I-phone   
ข. รายได้ของนัตตี้ 
ค. ความนิยมของสังคมที่มีต่อ I-phone 
ง. ความพอใจใน I-phone มากกว่าสมาร์ทโฟนชนิดอื่น 

19. การกําหนดให้ราคากาแฟมีความคงที่ ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้อุปสงค์ของกาแฟเพ่ิมข้ึน    
     (วิเคราะห์) 

ก. ราคาชาเพิ่มขึ้น           ข. ราคาครีมเทียมเพ่ิมข้ึน 
ค. ราคาน้ําตาลทรายลดลง       ง. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

20. ปัจจัยใด ที่มีความสําคัญต่อการกําหนดอุปสงค์ (วิเคราะห์) 
ก. ราคาสินค้า รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน จํานวนประชากร 
ข. ฤดูกาล รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประเภทของสินค้า 
ค. ราคาสินค้า จํานวนประชากร รัฐบาล ประเภทสินค้า 

 ง. การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า จํานวนสินค้า 
21. ข้อใดมีความสอดคล้องกับกฎของอุปทาน (เข้าใจ) 
  ก. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอขายกับราคาสินค้าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ข. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอขายกับราคาสินค้าจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน 
  ค. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อกับราคาสินค้าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ง. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อกับราคาสินค้าจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน 
22. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงของสินค้าในข้อใด สอดคล้องกับกฎของอุปทาน (วิเคราะห์) 

ก. ปริมาณผักลดลงมาก เพราะปัญหาอุทกภัยทําให้สวนผักเสียหาย ราคาผักจึงสูงขึ้น  
ข. ราคาน้ํามันพืชสูงขึ้น พ่อค้าจึงสั่งน้ํามันพืชจากต่างประเทศเข้ามาขายมากขึ้น 
ค. ยอดจําหน่ายน้ําส้มค้ันสูงขึ้น เพราะมีผู้นิยมบริโภคสูงขึ้น 
ง. คอนโดมิเนียม ราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น 

23. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอุปทานของไอโฟน 6S (วิเคราะห์) 
  ก. ราคาไอโฟน 6S           ข. ภาษีสรรพสามิต 

ค. ต้นทุนในการผลิต          ง. จํานวนของผู้ผลิต 
24. ถ้าคาดว่าปีนี้ราคาทุเรียนต่อกิโลกรัมมีราคาสูง จะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมใดข้ึน (วิเคราะห์) 

ก. ชาวสวนปลูกทุเรียนลดลง      ข. ชาวสวนปลูกทุเรียนมากขึ้น 
ค. ชาวสวนปลูกทุเรียนเท่าเดิม      ง. พ่อค้ารับซื้อทุเรียนในราคาต่ํา 
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25. ถ้าราคาสินค้า B เพ่ิมขึ้นจากราคา 75 บาท เป็น 85 บาทแต่ก็ยังสามารถขายได้ดีอยู่ คาดว่า 
  อุปทานของผู้ผลิตสินค้า B จะเป็นอย่างไร (นําไปใช้) 

ก. ปริมาณการผลิตสินค้า B จะสูงขึ้น    
ข. ผู้ผลิตสินค้า B จะลดต้นทุนการผลิต 
ค. ผู้ผลิตสินค้า B จะตั้งราคาให้สูงยิ่งขึ้นอีก  
ง. ผู้ผลิตสินค้า B จะลดราคา และปริมาณการผลิต 

26. ถ้าพ่อค้าขาย ครีมหอยทาก ในราคาสูงกว่าดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาซื้อ ครีมหอยทาก 
     ต้องลดลง (เข้าใจ) 

ก. อุปสงค์ส่วนเกิน           ข. อุปทานส่วนเกิน 
ค. การขลาดแคลนอุปทาน       ง. การล้นตลาดของอุปสงค์ 

27. ข้อใดแสดงให้เห็นถึง เหตุผลสําคัญในการเข้ามาควบคุมราคาสินค้า ฉ (วิเคราะห์) 
ก. เพราะต้องการลดอุปสงค์ของสินค้า ฉ 
ข. ต้องการลดค้นทุนการผลิตของสินค้า ฉ 
ค. เพราะต้องการให้ขายในราคาต่ํากว่าดุลยภาพ 
ง. เพราะต้องการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 

28. รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ําสูงขึ้น จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในสังคมไทยอย่างไร (นําไปใช้) 
ก. ระดับค่าจ้างดุลยภาพต่ําลง  ข. ความต้องการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
ค. อุปทานแรงงานส่วนเกินเพ่ิมข้ึน  ง. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานน้อยลง 

29. กรณีใด ส่งผลให้ราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในสูงขึ้น (วิเคราะห์) 
ก. อุปสงค์ของบะหมีกึ่งสําเร็จรูปน้อยกว่าอุปทานของบะหมีกึ่งสําเร็จรูป 
ข. อุปสงค์ของบะหมีกึ่งสําเร็จรูปมากกว่าอุปทานของบะหมีกึ่งสําเร็จรูป 
ค. อุปทานส่วนเกินของบะหมีกึ่งสําเร็จรูปมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินของบะหมีกึ่งสําเร็จรูป 
ง. อุปทานส่วนเกินของบะหมีกึ่งสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินของบะหมีก่ึง
สําเร็จรูป 

30. ข้อใดเป็นเหตุผลให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงราคาน้ํามันปิโตรเลียม ในช่วงสงคราม (เข้าใจ) 
ก. ไม่ต้องการให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นมาก 
ข. ต้องการให้ประชาชนมีน้ํามันใช้ตามปกติ 
ค. ไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตัวต่อสงครามมากเกินไป 
ง. ต้องการให้เวลาประชาชนในการหาแนวทางประหยัดน้ํามัน 

31. ปีนี้ลําไยล้นตลาด ส่งผลให้ชาวสวนลําไยเดือดร้อน ชาวสวนลําไยควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
     อย่างสร้างสรรค์อย่างไร (สร้างสรรค์) 

ก. สโนไวท์ เรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาลําไย 
ข. เอลซ่า ตัดสินใจกู้เงิน เพ่ือทําธุรกิจด้านอ่ืนแทน  
ค. ซินเดอเรลล่า นําลําไยจากสวนตั้งขายที่หน้าบ้านในราคาถูก  
ง. ราพันเซล นําลําไยมาแปรรูปเป็นเค้กลําไย และขายผ่านทางเฟสบุค 

  



 
 

111 
 

 

32. ข้อใด คือ ข้อดีของการกําหนดค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาทที่มีต่อสังคมไทย (ประเมินค่า) 
ก. มีการใช้จ่ายภายในประเทศสูงขึ้น 
ข. อุปทานของแรงงานที่มีฝีมือเพ่ิมมากขึ้น 
ค. มีแรงงานต้องการทํางานในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
ง. แรงงานในสาขาต่างๆ มีรายได้เพ่ิมและเท่าเทียมกันมากขึ้น 

33. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟูอทางด้านอุปทาน (วิเคราะห์) 
ก. ต้นทุนค่าผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากค่าไฟฟูาเพ่ิมข้ึน 
ข. การนําเข้าน้ํามันในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนทุกปีในราคาคงที่ 
ค. ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลง 
ง. รัฐบาลสร้างสาธารณูปโภคมากข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

34. ระยะที่อัตราเงินเฟูอสูง บุคคลใดจะได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
ก. ผู้ผลิต เพราะสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น 
ข. แรงงาน เพราะอัตราเงินเฟูอต่ํากว่าค่าจ้างขั้นต่ํา 
ค. รัฐบาล เพราะจ่ายอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในอัตราเดิม 
ง. ผู้เช่าบ้าน เพราะเจ้าบ้านไม่สามารถข้ึนค่าเช่าได้ทุกเดือน 

35. นโยบายในข้อใดจะช่วยแก้ปัญหาอัตราเงินเฟูอที่สูงขึ้น เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
ก. เพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้นเพ่ือลดอํานาจการซื้อของประชาชน 
ข. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือจูงใจให้เอกชนกู้เงินไปลงทุนมากข้ึน 
ค. รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ง. ลดอัตราเงินสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ 

36. ในกรณีเกิดสภาวะเงินฝืดมาตรการในข้อใด ไม่ สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้  
     (วิเคราะห์) 

ก. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย 
ข. รัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ค. ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อทุกชนิด 
ง. ธนาคารกลางประกาศลดการขายพันธบัตรรัฐบาล 

37. ถ้ารัฐบาลวางแผนโครงการเพื่อสร้างงานในชนบทในอีก 1 เดือนข้างหน้า ถือว่าเป็นการใช้ 
     นโยบายใด และมักจะใช้ในช่วงเวลาใด (นําไปใช้) 

ก. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
ข. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
ค. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจขยายตัวมาก 
ง. นโยบายการเงินในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมาก 
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38. การที่รัฐบาลประกาศเพ่ิมอัตราภาษีเงินได้ถือว่าเป็นการใช้นโยบายใดและควรใช้ในช่วงเวลาใด  
     (วิเคราะห์) 

ก. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
ข. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากเกินไป 
ค. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
ง. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากเกินไป 

39. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว (วิเคราะห์) 
ก. มีนโยบายการใช้จ่ายในการสร้างระบบรถไฟฟูา 
ข. มีนโยบายในการส่งเสริมการนําเข้าให้มากกว่าการส่งออก 
ค. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้จ่ายและการบริโภคเพ่ือเก็บออมให้มากข้ึน 
ง. จัดเก็บภาษีเครื่องจักรวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่รัฐ 

40. ถ้าคาดว่าเงินเฟูอของปีนี้เท่ากับร้อยละ 4.7 แต่คาดว่าปีหน้าจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.8 และมี 
     แนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในปีต่อไป รัฐบาลควรดําเนินนโยบายการคลังในปีหน้าอย่างไรเพื่อแก้ไข 
     ปัญหาเฟูอ (นําไปใช้) 

ก. กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปีหน้าเพิ่มจากปีนี้ร้อยละ 1.7 หรือมากกว่า 
ข. จัดทํางบประมาณรายจ่ายปีหน้าไม่ให้สูงกว่าประมาณการรายได้ 
ค. กู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาใช้จ่ายแทนการกู้ยืมเงินจากประชาชนในประเทศ 
ง. เพ่ิมอัตราภาษีสินค้าเข้าและลดอัตราภาษีราคาเพ่ิมเป็นการชดเชย 

 
 

เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 ก 11 ค 21 ก 31 ง 
2 ข 12 ค 22 ข 32 ง 
3 ก 13 ก 23 ก 33 ก 
4 ข 14 ข 24 ข 34 ง 
5 ค 15 ง 25 ง 35 ก 
6 ค 16 ค 26 ข 36 ค 
7 ง 17 ค 27 ง 37 ก 
8 ค 18 ก 28 ค 38 ง 
9 ก 19 ข 29 ข 39 ก 
10 ง 20 ก 30 ก 40 ข 
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แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ค าสั่ง  :  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 
ที่มา : Jod8riew 

1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนด 
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่กําหนด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ .............................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 
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ค าสั่ง  :  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 
ที่มา : Jod8riew 

1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกําหนด 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ............................................................................ ...... 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่กําหนด 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ค าสั่ง  :  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

เตือนผู้บริโภคควรระวัง อย.ตรวจพบเครื่องสําอางค้าส่งและวางขายตามตลาดนัด ผิดกฎหมาย ไม่มีฉลาก

ภาษาไทย ไร้เลขจดแจ้ง เสี่ยงอันตรายจากเครื่องสําอางไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อใบหน้า 

ภญ.ดร.สุมาลี พรกิจ ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อย. กล่าวว่า “ค่านิยมของ

วัยรุ่นไทยจะเน้นขาว สวย อ๋ึมไว้ก่อน” พร้อมระบุเครื่องสําอางค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้คือประเภทไวท์

เทนนิ่งเปลี่ยนผิวขาว ซึ่งผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าตามแผงลอย หรือตลาดนัด อาจต้องเสี่ยงอันตรายจากการลักลอบ

ใส่สารเคมีต้องห้ามอย่าง เช่น “สารปรอท” ซึ่งจะไปรบกวนการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ลดการสร้างเม็ดสีผิว

เมลานิน ทําลายสีของผิวหนังและเล็บมือ หากใช้ในระยะยาวผิวหนังจะบางลงและเกิดพิษสะสม รวมท้ังมีอาการ

อักเสบของตับ ไต และทางเดินปัสสาวะ “สารไฮโดรควิโนน” ทําให้ระคายเคืองผิว เกิดจุดด่างดํา ฝูาถาวร นอกจากน้ี

การทดลองในหนูยังพบว่าเป็นสารก่อมะเร็ง และ “สารสเตียรอยด์” ทําให้ผิวหนังอักเสบ เกิดผื่นหนา หากใช้ติดต่อ

 เกิน 4 สัปดาห์ จะทําให้ผิวหนังไหม้และแตกลาย  

ทางด้านแม่ค้าตลาดนัดรับเครื่องสําอางที่ขายคุณภาพต่ํากว่าในห้าง ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ยอมรับว่า

สินค้าท่ีขายมีคุณภาพต่ํากว่าเค้าเตอร์ภายในห้างสรรพสินค้า แต่ก็มีราคาถูกกว่ามาก จึงเน้นเจาะกลุ่มตลาดล่างอย่าง

วัยรุ่นที่มีงบประมาณน้อย เช่น เป็นนักศึกษา พวกเมคอัพ ดินสอเขียนคิ้ว ครีมพอกตัวขาว จะขายดีมากซึ่งเมคอัพ

และครีมเปลี่ยนสีผิวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยรับสินค้ามาจากร้านขายส่งแถวดอนเมือง แต่กลับ

ยืนยันว่าสินค้าที่ขายนั้นมีฉลากถูกต้อง และแต่ละชิ้นก็ขายได้กําไรเป็นเท่าตัว 

ที่มา : วรรณพร แก้วแพรก ทีมข่าวไทยพีบีเอสออนไลน ์

 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกําหนด 
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่กําหนด 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ............................................................................... 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร 
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
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ค าสั่ง  :  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
17/10/58 

“เหมียวหมดกําลังใจแล้วค่ะ”ตอนนี้เราใช้ iphone 4s อยู่ค่ะ แต่ iphone 6s ก็ออก
ใหม่แล้ว เหมียวก็อยากได้บ้าง แต่พ่อไม่ยอมซื้อให้ค่ะ บอกว่ามันแพงเกินไป ทั้งๆที่เพื่อนๆที่
โรงเรียนเขาก็มีกัน เวลาไปเรียนก็ชอบเอามาอวด บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เหมียวไม่อยากคิด
อะไรเลย มันไม่มีกําลังใจแล้วค่ะ  
19/10/58 

อายมากค่ะ ทําไมพ่อไม่ยอมเข้าใจว่าเหมียวก็ต้องการใช้เหมือนกันนะ ก็เพื่อนๆมีกันหมด แล้วทําไมเหมียว
ถึงไม่มีอย่างพวกเขา แล้วอย่างนี้เวลาไปเรียนเหมียวจะทําไงคะ เพื่อนคงหาว่าลูกคนนี้ของพ่อไม่มีปัญญาหามาใช้
แน่ๆ 
20/10/58 

เหมียวอยากระบายความผิดหวังให้ฟังค่ะ จะวางแผนขโมยเงินเหมือนตอนซื้อเครื่องแรกก็ไม่ได้แล้ว เพราะ
มันหลายบาท หรือจะโกหกเรื่องค่าเทอมดีคะ ตอนนี้ก็เขวี้ยง iphone 4s ทิ้งไปแล้วค่ะ โกรธมากที่พ่อไม่ยอมให้ซื้อ
เครื่องใหม่ให้ ก็เหมียวอยากได้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
21/10/58 

เวลาไปเรียนพวกคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาเพื่อนมีแล้วเราไม่มี มันน่าอับอายเพื่อนขนาดไหน ได้แต่ดูของเขา 
ขอร้องเลย ถ้าจะมาพิมพ์ด่า หรือตําหนิเหมี่ยว อย่ามาโพสดีกว่าค่ะ เหมียวเป็นแค่เด็กวัยรุ่นท่ีรักมือถือค่ะ 

ที่มา : เค้าโครงจากกระทู้เด็ด PANTIP 
 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกําหนด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่กําหนด 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... .................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ................................... 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 



 
 

117 
 

 

ตารางที ่13 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. การกําหนด
ปัญหา 

ระบุปัญหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนดได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

ระบุปัญหาที่สอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
กําหนด แต่ไม่ชัดเจน 

ร ะ บุ ปั ญ ห า ไ ม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ท่ีกําหนด 

2. การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา 

ระบุสาเหตุของปัญหาได้
อย่างชัดเจน และถูกต้อง 
สอดคล้ อ ง กั บปัญห าที่
กํ า ห น ด ไ ว้  ตั้ ง แ ต่  2 
ประเด็นขึ้นไป 

ระบุสาเหตุของปัญหา
ได้อย่างชัดเจน และ
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ปัญหาที่กําหนดไว้  1 
ประเด็น 

การระบุ สา เหตุ ไม่
ชัดเจน 

3. การแก้ปัญหา อ ธิ บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และมีเหตุผล สอดคล้อง
กับปัญหา และสาเหตุที่
กํ า ห น ด ไ ว้  ตั้ ง แ ต่  2 
ประเด็นขึ้นไป 

อธิบายแนวทางการ
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และมีเหตุผล 
สอดคล้องกับปัญหา 
และสาเหตุที่กําหนดไว้ 
1 ประเด็น 

ก า ร อ ธิ บ า ย แ น ว
ทางการแก้ปัญหาไม่
ชัดเจน 

4. การตรวจสอบ
ผลการแก้ปัญหา 

อธิบายข้อดี-ข้อเสีย ของ
แนวทางการแก้ปัญหาใน
แต่ละวิธี ได้อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่ 2 ประเด็นขึ้นไป
และสามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 

อธิบายข้ อดี -ข้ อ เสี ย 
ข อ ง แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหาในแต่ละวิธี 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  1 
ประเด็นและสามารถ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก แน ว
ทางการแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 

ก า ร อ ธิ บ า ย ข้ อ ดี -
ข้อเสีย ของแนวทาง
การแก้ปัญหาในแต่
ละวิธีไม่ชัดเจน 

 
ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   
คะแนนระหว่าง  10.00 – 12.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ สูง 
คะแนนระหว่าง    7.00 –   9.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนระหว่าง    4.00 –   6.00  คะแนน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ต่ํา 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 14 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ  
    สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มี
ลําดับขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ข้อสรุปทั่วไป 
        ข้ อ ส รุ ป ทั่ ว ไ ป ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ตั ว ชี้ วั ด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เขยีนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
สาระการเรียนรู้ 
        สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
        สาระการเรียนรู้ทันสมัย หรือเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3.00 1.00 

ทักษะการเรียนรู้ทันสมัย หรือเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
สมรรถนะการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการ

เรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ  
    สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้น
สร้างความสัมพันธ์ (Relate) ในกระบวนการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้น
สร้างคําถามหรือปัญหา (Create)  ในกระบวนการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้น
สํารวจตรวจค้น (Investigate)  ในกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้น
ประเมิน (Evaluate) ในกระบวนการคิดแบบ        
ฮิวริสติกส์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้น
ติดต่อสื่อสาร (Communicate) ในกระบวนการคิด
แบบฮิวริสติกส์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สื่อการเรียนการสอน 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย +1 +1 +1 3.00 1.00 
การวัด และการประเมิน 
        การวัด  และการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การวัด  และการประเมินสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การใช้ภาษาในการวัดและประเมินผล  
ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ  
    สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

        เครื่องมือที่ ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การวัด และการประเมินมีเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
               เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. 
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย สํ า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คือข้อใด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. 

ข้อใดคือปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่า
สังคมควรจะผลิตสินค้าต่างๆ ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง เป็นจํานวนเท่าใดใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 
เข้าใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. 
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ
ได้ถูกต้อง 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. 
ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. 
ข้อใดเป็นลักษณะสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6. 
ข้อใดกล่าวถึง ระบบเศรษฐกิจได้
ถูกต้องที่สุด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

7.  

ถ้าประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํา
กิน มีอิสระในการกําหนดราคาพืชผล
ทางการเกษตร แต่เมื่อราคาตกต่ํา
ได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลเข้า
แทรกแซง โดยการประกันราคา
พืชผล เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบใด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

8. 
ระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง มากที่สุด 

วิเคราะห์ -1 +1 +1 3.00 1.00 

9. 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีข้ อดี
เหนือกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมในด้านใด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

10. 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มี
ความเหมือนกันในด้านใด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
        วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 

พฤติกรร
มด้าน
พุทธิ
พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

11. 
ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่แตกต่างจากระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

ประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 

12. 
สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้ผลิตในแต่ละหน่วย
เศรษฐกิจควรคํานึงถึงในการผลิต
สินค้าคือข้อใด 

เข้าใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 

13. 
บุคคลใดได้ทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจ
ตามความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

14. 
ข้ อ ใ ด แ ส ด ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
กระบวนการผลิต 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

15. 
ห น้ า ที่ ข อ ง ค รั ว เ รื อ น ใ น ร ะ บ บ
เศรษฐกิจ มีความสําคัญอย่างไร 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

16. 
รัฐบาลเป็นหน่วยธุรกิจประเภทหนึ่ง
ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ สํ า คั ญ ใ น ก า ร
ดําเนินการอย่างไร 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

17. 

บุคคลใดต่อไปนี้คือหน่วยครัวเรือนใน
ระบบเศรษฐกิจ 
หมายเลข 1 ญาญ่า นําดอกดาวเรือง
จากสวนออกไปจําหน่ายที่ตลาด 
หมายเลข 2 คิมเบอร์ลี่ รับจ้างเป็น
แม่ครัวให้นายหมาก 
หมายเลข 3 แต้ว แวะมาซื้อของจาก
ร้านของน้าเดชเป็นประจํา 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

18. 
หน่วยเศรษฐกิจรูปแบบใด สามารถ
เป็นได้ท้ังเจ้าของปัจจัยการผลิต และ
ผู้บริโภคสินค้าและบริการ 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
        วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

19. 

 
 
จากผังวงจรเศรษฐกิจ ฝุายธุรกิจให้
อะไรแก่ฝุายครัวเรือน 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

20. 

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการหมุนเวียน
สินค้าและบริการในหน่วยเศรษฐกิจ
ต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ อย่าง
ถูกต้องที่สุด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

21. 

ข้อใดคือปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่า
ในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิต
สินค้าต่างๆจํานวนเท่าใดในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

22. ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดผูกขาด เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

23. 
ข้อใดอธิบายบทบาทของผู้ผลิตตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดได้
ถูกต้อง 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

24. 
ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

25. 
ธุรกิจน้ําอัดลม มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ตลาดใดมากที่สุด 

วิเคราะห์ 0 +1 +1 2.00 0.67 

26. 
บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จัดเป็น
สินค้าในตลาดประเภทใด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

27. 
ตลาดผูกขาด มีความสําคัญต่อสังคม
อย่างไร 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

28. 
ตลาดสินค้าชนิดใด ใกล้ เคียงกับ
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากที่สุด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

29. 
ตลาดประเภทใด ไม ่จําเป็นต้องมี
โฆษณา 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

30. 
ข้อดีของการเป็นผู้ ผลิตในตลาด
ผูกขาด คืออะไร 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
            วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

31. 
ตลาดผูกขาดก่อให้เกิดผลดีแก่สังคม
ได้อย่างไร เพราะเหตุใด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

32. 
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการ
ผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด 
จะทําให้เกิดผลเสียที่สําคัญข้อใด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

33. 
ในทัศนะของผู้บริโภค ข้อใดเป็นข้อดี
ของตลาด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

34. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

35. 
ปัจจัยใดเป็นตัวกําหนดกฎของอุป
สงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

36. ข้อใดอธิบาย “อุปสงค์” ได้ถูกต้อง เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

37. 
เส้นอุปสงค์ต่อสินค้าจะบอกให้รู้สิ่ง
ต่างๆ ต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

38. 
เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับ
กฎของอุปสงค์ 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 

39. 
ปัจจัยใด ที่มีความสําคัญต่อการ
กําหนดอุปสงค์ 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

40. 
ตามกฎของอุปสงค์ คาดว่าเหตุผลใด
ที่จะทําให้นัตตี้ จะตัดสินใจซื้อ  I-
phone 

นําไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

41. 
จะเกิดอะไรขึ้นต่อเส้นอุปสงค์ ถ้า
รายได้ผู้บริโภคลดลง 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

42. 

ถ้าน้ํ าตาลปี๊บสามารถใช้ทดแทน
น้ําตาลทรายได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อ
ราคาน้ําตาลทรายเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อ
น้ําตาลปี๊บอย่างไร 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

43. 
การกําหนดให้ราคากาแฟมีความคงที่ 
ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้อุปสงค์ของ
กาแฟเพ่ิมข้ึน 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
         วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

44. 
ข้อใดมีความสอดคล้องกับกฎของ
อุปทาน 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

45. 
จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ อ ไ ป นี้  ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสินค้ า ในข้อใด 
สอดคล้องกับกฎของอุปทาน 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

46. 
ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอุปทานของ
ไอโฟน 6S 

วิเคราะห์ -1 +1 +1 3.00 1.00 

47. 
ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับกฎของ
อุปทาน 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

48. 
ข้อใดแสดงลักษณะของอุปทานที่
สอดคล้องกับกฏของอุปทาน 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

49. 
ถ้าคาดว่าปีนี้ราคาทุเรียนต่อกิโลกรัม
มีราคาสูง จะมีแนวโน้มการเกิด
พฤติกรรมใดขึ้น 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

50. 

ถ้าราคาสินค้า B เพ่ิมขึ้นจากราคา 
75 บาท เป็น 85 บาทแต่ก็ยัง
สามารถขายได้ดีอยู่ คาดว่าอุปทาน
ของผู้ผลิตสินค้า B จะเป็นอย่างไร 

นําไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

51. 

โดยปกติราคาและปริมาณซื้อขายข้า
สารจะเป็นไปตามภาวะตลาด ถ้าวัน
หนึ่งรัฐบาลประกาศควบคุมราคา
ข้าวสารให้ถูกลง แต่รัฐบาลไม่มีกําลัง
เจ้าหน้าที่ในการตรวจตราทั่วถึงคาด
ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น 

นําไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

52. 
เมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาด คาด
ว่าตลาดจะมีการปรับตัวอย่างไร 

นําไปใช้ +1 +1 0 2.00 0.67 

53. 
กรณีใดที่ทําให้ราคาอาหารในตลาด
ปรับตัวสูงขึ้น 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
         วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

54. 
ถ้าพ่อค้าขาย ครีมหอยทาก ในราคา
สูงกว่าดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้
ราคาซื้อ ครีมหอยทากต้องลดลง 

เข้าใจ +1 0 +1 2.00 0.67 

55. ข้อความใด ไม ่ถูกต้อง วิเคราะห์ 0 +1 +1 2.00 0.67 

56. 
ข้อความใดแสดงถึงการทํางานของ
กลไกราคา 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

57. 
สาเหตุใดส่งผลให้เกิดภาวะอุปสงค์
ส่วนเกิน 

เข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

58. 
รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ํา
สูงขึ้น จะส่งผลต่อตลาดแรงงานใน
สังคมไทยอย่างไร 

นําไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 

59. 

การที่ลิ้นจี่จากประเทศจีนทะลักเข้า
มาในประเทศไทยจํานวนมาก จะ
ส่ ง ผ ล ก ร ะท บต่ อต ล าด ลิ้ น จี่ ใ น
ประเทศไทยเป็นอย่างไร 

นําไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 

60. 

การที่รัฐบาลออกกฎกระทรวงบังคับ
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการ
บําบัดน้ําเสีย จะส่งผลกระทบต่อ
ราคาและปริมาณดุลยภาพของสินค้า
ต่างๆอย่างไร 

นําไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 

61. 
กรณี ใด ส่ งผลให้ ราคาบะหมี่ กึ่ ง
สําเร็จรูปในสูงขึ้น 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 

62. 
ราคาที่ชาวไร่มันสําปะหลังเรียกร้อง
ให้รัฐบาล 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

63. 
ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดจากการ
กําหนดค่าจ้างข้ันต่ําของรัฐบาล 

เข้าใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 

64. 
ข้อใดแสดงให้เห็นถึง เหตุผลในการ
เข้ามาควบคุมราคาสินค้า ฉ 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
       วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)  
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

65. 

ณ ระดับราคาดุลยภาพปรากฏว่า
ชาวนาได้รับความเดือดร้อน จึงทําให้
รัฐบาลจําเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดย
การกําหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าว
ได้ถูกต้อง 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

66. 
เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกําหนดราคา
ขั้นสูงของเนื้อหมูในตลาด 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

67. 
เมื่อรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดลําไย
โดยการกําหนดราคาขั้นต่ําควรจะใช้
มาตรการใด 

เข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

68. 

ปี 2557 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิ 8 
ล้านตัน ถ้าในปี 2558 รัฐบาลจํากัด
ปริมาณให้ส่งออกได้เพียง 6 ล้านตัน 
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาและ
ปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิใน
ประเทศอย่างไร 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

69. 

ปีนี้ลําไยล้นตลาด ส่งผลให้ชาวสวน
ลําไยเดือดร้อน ชาวสวนลําไยควรมี
แนวทา งการแก้ ไ ขปัญหาอย่ า ง
สร้างสรรค์อย่างไร 

สร้างสรรค ์ +1 +1 0 2.00 0.67 

70. 
ข้อใดคือเหตุผลที่สําคัญที่สุด ในการ
กําหนดค่าจ้างข้ันต่ําของรัฐบาล 

ประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 

71. 
ข้อใด คือ ข้อดีของการกําหนดค่าแรง
ขั้นต่ํา 300 บาทที่มีต่อสังคมไทย 

ประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 

72. 
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเงิน
เฟูอทางด้านอุปทาน 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
       วงจรเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม
ด้านพุทธิ

พิสัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

73. 
ในกรณีเกิดสภาวะเงินฝืดมาตรการใน
ข้อใด ไม่ สามารถนํามาใช้แก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจได ้

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 

74. 
ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลควร
มีมาตรการทางการคลังอย่างไร 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 

75. 
ระยะที่อัตราเงินเฟูอสูง บุคคลใดจะ
ได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะเหตุใด 

ประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 

76. 
นโยบายในข้อใดจะช่วยแก้ปัญหา
อัตราเงินเฟูอที่สูงขึ้น เพราะเหตุใด 

วิเคราะห์ +1 +1 0 2.00 0.67 

77. 

ถ้าคาดว่าเงินเฟูอของปีนี้เท่ากับร้อย
ละ 4.7 แต่คาดว่าปีหน้าจะสูงขึ้นเป็น
ร้อยละ 5.8 และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
อีกในปีต่อไป รัฐบาลควรดําเนิน
นโยบายการคลังในปีหน้าอย่างไรเพ่ือ
แก้ไขปญัหาเฟูอ 

นําไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

78. 

ถ้ารัฐบาลวางแผนโครงการเพ่ือสร้าง
งานในชนบทในอีก 1 เดือนข้างหน้า 
ถือว่าเป็นการใช้นโยบายใด และ
มักจะใช้ในช่วงเวลาใด 

นําไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

79. 
ข้อใดแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายาม
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการ
ขยายตัว 

วิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

80. 
การที่รัฐบาลประกาศเพ่ิมอัตราภาษี
เงินได้ถือว่าเป็นการใช้นโยบายใด
และควรใช้ในช่วงเวลาใด 

เข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

1 0.67 0.33 ใช้ได้ 
2 0.67 0.67 ใช้ได้ 
3 0.42 0.50 ใช้ได้ 
4 0.58 0.50 ใช้ได้ 
5 0.50 0.33 ใช้ได้ 
6 0.75 0.50 ใช้ได้ 
7 0.58 0.50 ใช้ได้ 
8 0.58 0.83 ใช้ได้ 
9 0.58 0.83 ใช้ได้ 
10 0.42 0.50 ใช้ได้ 
11 0.75 0.50 ใช้ได้ 
12 0.33 0.67 ใช้ได้ 
13 0.67 0.00* ใช้ไม่ได้ 
14 0.58 0.50 ใช้ได้ 
15 0.83* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
16 0.75 -0.50* ใช้ไม่ได้ 
17 0.50 1.00 ใช้ได้ 
18 1.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
19 0.75 0.50 ใช้ได้ 
20 0.75 0.50 ใช้ได้ 
21 0.58 0.83 ใช้ได้ 
22 0.75 0.50 ใช้ได้ 
23 0.50 0.33 ใช้ได้ 
24 0.75 0.53 ใช้ได้ 
25 0.42 0.83 ใช้ได้ 
26 0.50 1.00 ใช้ได้ 
27 0.42 0.83 ใช้ได้ 
28 0.50 0.67 ใช้ได้ 
29 0.58 0.17* ใช้ไม่ได้ 
30 0.83* 0.33 ใช้ไม่ได้ 

 



 
 

131 
 

 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ต่อ) 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
31 0.33 0.67 ใช้ได้ 
32 0.33 0.67 ใช้ได้ 
33 0.67 0.67 ใช้ได้ 
34 0.75 0.50 ใช้ได้ 
35 0.58 0.17* ใช้ไม่ได้ 
36 0.58 0.50 ใช้ได้ 
37 0.75 0.17* ใช้ไม่ได้ 
38 0.75 0.17* ใช้ไม่ได้ 
39 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
40 0.50 0.67 ใช้ได้ 
41 0.58 0.83 ใช้ได้ 
42 0.83* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
43 0.58 0.83 ใช้ได้ 
44 0.67 0.67 ใช้ได้ 
45 0.67 0.67 ใช้ได้ 
46 0.75 0.50 ใช้ได้ 
47 0.42 0.83 ใช้ได้ 
48 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
49 0.83* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
50 0.17 0.33 ใช้ได้ 
51 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
52 0.58 0.17* ใช้ไม่ได้ 
53 0.83* 0.33 ใช้ไม่ได้ 
54 0.75 0.50 ใช้ได้ 
55 0.58 0.17* ใช้ไม่ได้ 
56 0.67 0.67 ใช้ได้ 
57 0.92* -0.17* ใช้ไม่ได้ 
58 0.50 1.00 ใช้ได้ 
59 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
60 0.58 0.83 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ต่อ) 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
61 0.83* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
62 0.67 0.67 ใช้ได้ 
63 0.75 0.50 ใช้ได้ 
64 0.83* 0.33 ใช้ไม่ได้ 
65 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
66 0.75 0.50 ใช้ได้ 
67 0.75 -0.17* ใช้ไม่ได้ 
68 0.75 0.50 ใช้ได้ 
69 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
70 0.42 0.50 ใช้ได้ 
71 0.67 0.33 ใช้ได้ 
72 0.58 0.83 ใช้ได้ 
73 0.50 0.50 ใช้ได้ 
74 0.50 0.67 ใช้ได้ 
75 0.75 0.50 ใช้ได้ 
76 0.75 0.50 ใช้ได้ 
77 0.67 0.67 ใช้ได้ 
78 0.58 0.50 ใช้ได้ 
79 0.75 0.50 ใช้ได้ 
80 0.42 0.83 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.66 0.61  
 
 
หมายเหตุ 
 1. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 17 , 20 , 42 , 51 , 52 , 54 , 60 , 62 , 64  , 69  และ 
73 มีทั้งค่าความยากง่าย (p) ไม่อยู่ในช่วง 0.2 – 0.8 และค่าอํานาจจําแนก (r) ไม่อยู่ในช่วง 0.2-1.00 
จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีคณุภาพ จึงตัดออก 
 2. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 15 , 18 , 31 , 38 , 40 , 41, 45 , 55 , 58 , และ 71 มีค่า
อํานาจจําแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจําแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จึงตัด
ออก 
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 3. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 32 , 56และ 67  มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 
จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไปจึงควรตัดออก 
 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจํานวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อที่ 2 , 3 , 6 , 7 , 
10 , 11 , 22 , 24 , 28 , 29 , 30 , 35 , 65 , 74 , 78 และ 81 
 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 40 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจํานวน 40 ข้อ 
 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วงจรเศรษฐกิจ ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ด้วยสูตร KR-20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.93 
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ตารางที่ 17 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการ 
     เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของผู้เชี่ยวชาญ  
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 “...นักเรียนชั้น ม.6 ผิดหวังจากการสอบไม่
ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่เลือกไว้เป็นอันดับที่1 แต่ได้
คณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ตัดสินใจฆ่าตัวตาย...” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 “...นักศึกษาสถาบันอาชีวะคู่อริกับพวกอีก 
2 คนข่ีรถจักรยานยนต์ประกบและชักปืนลูก
ซองสั้น ขู่บังคับให้นายเอ และนายบี ให้จอด
รถจักรยานยนต์ และเข้าทําร้ายร่างกายทั้งคู่
...” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการ 
     เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3 

 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 

 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการ 
     เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5 “...ออยโดดเรียนไปเที่ยวกับเฟิร์ส แฟนที่พ่ึง
คบกัน ขนมปังในฐานะเพ่ือนจึงตัดสินใจเข้า
ไปเตือนออย…” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 “...เตือนผู้บริโภคควรระวัง อย.ตรวจพบ
เครื่องสําอางค้าส่งและวางขายตามตลาดนัด 
ผิดกฎหมาย ไม่มีฉลากภาษาไทย ไร้เลขจด
แจ้ง เสี่ยงอันตรายต่อใบหน้า…” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการ 
     เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7 “...ผลสํารวจของนิตยสารคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา พบว่าเด็กท่ีมีอายุ
ต่ํากว่า 15 ปี ทั่วโลก เสี่ยงโดนล่อลวงทางเฟ
ซบุ๊ก…” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 “...เหมียวหมดกําลังใจแล้วค่ะ”ตอนนี้เราใช้ 
iphone 4s อยู่ค่ะ แต่ iphone 6s ก็ออก
ใหม่แล้ว เหมียวก็อยากได้บ้าง แต่พ่อไม่ยอม
ซื้อให้ค่ะ…” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการ 
     เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9 “...วันที่ พ่อแม่มีความสุขหลังจากซื้อรถ
มอเตอร์ ไซค์ให้ลูกตามคําขอ คล้อยหลังไม่
นานก็รู้สึกผิด หลังจากลูกซิ่งมอเตอร์ไซค์จน
เสียชีวิต บทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วย
ชีวิต กี่หยาดน้ําตาต้องเสียใจเพราะมารู้ที
หลังว่า ลูกเป็น “เด็กแว้น”…” 
1. ให้นักเรียนระบุปัญหา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กําหนด 
2. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่กําหนด 
3. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดอย่างไร 
4. แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข้างต้นของนักเรียน มีข้อดี และ ข้อเสีย 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบวัด    
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (D) สรุปความหมาย 

1 1.1 0.81* 0.06 ใช้ไม่ได้ 
1.2 0.67 0.33 ใช้ได้ 
1.3 0.69 0.17* ใช้ไม่ได้ 
1.4 0.47 0.06* ใช้ไม่ได้ 

2 2.1 0.72 0.11 ใช้ได้ 
2.2 0.61 0.11* ใช้ไม่ได้ 
2.3 0.5 0.00* ใช้ไม่ได้ 
2.4 0.58 0.39* ใช้ไม่ได้ 

3 3.1 0.75 0.28 ใช้ได้ 
3.2 0.72 0.22 ใช้ได้ 
3.3 0.69 0.28 ใช้ได้ 
3.4 0.72 0.22 ใช้ได้ 

4 4.1 0.75 0.28 ใช้ได้ 
4.2 0.72 0.33 ใช้ได้ 
4.3 0.78 0.33 ใช้ได้ 
4.4 0.69 0.50 ใช้ได้ 

5 5.1 0.61 0.33 ใช้ได้ 
5.2 0.58 0.28 ใช้ได้ 
5.3 0.67 0.22 ใช้ได้ 
5.4 0.69 0.39 ใช้ได้ 

6 6.1 0.61 0.22 ใช้ได้ 
6.2 0.69 -0.1* ใช้ไม่ได้ 
6.3 0.86 0.28 ใช้ได้ 
6.4 0.83 0.22 ใช้ได้ 

7 7.1 0.72 0.11 ใช้ได้ 
7.2 0.67 0.00* ใช้ไม่ได้ 
7.3 0.56 0.22 ใช้ได้ 
7.4 0.58 0.17* ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบวัด    
ความสามารถในการแก้ปัญหา (ต่อ) 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (D) สรุปความหมาย 

8 8.1 0.69 0.39 ใช้ได้ 
8.2 0.78 0.33 ใช้ได้ 
8.3 0.69 0.28 ใช้ได้ 
8.4 0.78 0.33 ใช้ได้ 

9 9.1 0.64 0.28 ใช้ได้ 
9.2 0.75 0.06 ใช้ได้ 
9.3 0.47 0.06* ใช้ไม่ได้ 
9.4 0.69 0.17* ใช้ไม่ได้ 

เฉลี่ย 6.68 0.23  
 

หมายเหตุ 
 1. จากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ข้อที่ 1 , 2 , 6 , 7 และ 9 มีค่าอํานาจ
จําแนก (D) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจําแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จึงตัดออก 
 2. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 5 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจํานวน 4 ข้อ 
 
 นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ทดสอบหาค่าความเชื่ อมั่น  ( Reliability)  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.91 
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ภาคผนวก  ง 
 

คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ  
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ตารางที่ 19 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง    
วงจรเศรษฐกิจ จํานวน 40 ข้อ  

 

เลขที่ 
กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 

ผลต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 11 32 21 
2 11 31 20 
3 18 32 14 
4 7 34 27 
5 3 33 30 
6 11 34 23 
7 5 35 30 
8 9 37 28 
9 11 32 21 
10 11 31 20 
11 12 32 20 
12 13 33 20 
13 10 33 20 
14 18 32 14 
15 12 34 22 
16 10 33 20 
17 10 23 13 
18 9 35 26 
19 7 35 28 
20 14 36 22 
21 6 31 25 
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ตารางที่ 20 สรุปผลการทดสอบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจํานวน 4 ข้อ (48 คะแนน)  
 

เลขที่ 

คะแนนก่อนเรียน 

รวม 

คะแนนหลังเรียน 

รวม ผลต่าง 

ข้อ
ที่ 

1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที ่

4 

1 5 5 7 7 24 10 11 11 9 41 17 
2 5 5 7 4 21 9 10 12 10 41 20 
3 6 4 7 6 23 11 10 11 10 42 19 
4 6 6 7 7 26 9 11 12 10 42 16 
5 6 5 4 4 19 9 10 11 11 41 22 
6 6 4 6 5 21 9 9 11 10 39 18 
7 6 6 7 6 25 9 9 11 10 39 14 
8 4 5 4 4 17 9 10 11 10 40 23 
9 6 6 6 6 24 9 10 12 11 42 18 
10 7 4 5 7 23 10 10 12 9 41 18 
11 4 6 6 4 20 11 10 11 10 42 22 
12 4 6 7 6 23 9 10 12 12 43 20 
13 5 4 6 5 20 9 9 12 10 40 20 
14 6 6 6 6 24 11 9 11 10 41 17 
15 6 6 7 6 25 10 8 11 9 38 13 
16 6 7 7 5 25 10 10 12 12 44 19 
17 6 5 6 6 23 11 11 11 9 42 19 
18 5 5 7 6 23 10 10 11 10 41 18 
19 6 4 5 5 20 9 10 11 10 40 20 
20 6 4 6 5 21 9 11 12 10 42 21 
21 5 4 5 6 20 11 10 12 11 44 24 
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