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 The purposes of this research were to 1) compare the economics learning 
achievement before and after using learning management based on critical thinking process of 
eleventh grade students 2) study the decision making ability using learning management based 
on critical thinking process of eleventh grade students 3) compare the decision making ability 
before and after using learning management based on critical thinking process of eleventh grade 
students. The sample consisted of forty-five students from the eleventh grade students section 
four in the second semester during the academic year 2016 at Klaeng"Wittayasathaworn" School, 
Rayong, The instruments used in the research consisted 1) macroeconomics lesson plans          
2) the economics learning achievement test and 3) the decision making ability test collected data 
were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The results of the research were:  

1.  The economics learning achievement of the eleventh grade students after using 
learning management based on critical thinking process was significantly higher than before at .05 
level.  

2.  The decision making ability of the eleventh grade students after using learning 
management based on critical thinking process was at a moderate level. 

3.  The decision making ability of eleventh grade students after using learning 
management based on critical thinking process was significantly higher than before at .05 level.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี             

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราโชวาทว่า “...การฝึกฝนขัดเกลา  
ให้บุคคลมีความคิดความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและความสุจริต ละเอียดรอบคอบ รู้จักรับผิดชอบ 
รู้จักตัดสินใจ ตามทางที่ถูกต้องเป็นธรรม และส าคัญยิ่งคือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่
จะลงมือท าการทุกอย่างไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายดาย ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้องส านึก            
ตระหนักอยู่เสมอ ที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบถ้วนทุกๆด้านไม่ปล่อยให้ขาดตก
บกพร่อง นักเรียนทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจว่า การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความขยันมาโดยตลอดนั้น 
เท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียร เพื่อสร้างความเจริญและความส าเร็จของชีวิต...”     
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะครู และนัก เรี ยนที่ ได้ รับพระราชทานราง วัล                  
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2522) จากพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้อง เป็นสิง่จ าเป็นทีค่รูผู้สอนต้องจะต้องพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลัก
เหตุผล ความละเอียดรอบคอบ และมีกระบวนการตัดสินใจที่ดีในการด าเนินชีวิต 

การน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ 
กลายเป็นแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่หากสนใจอยากรู้ก็สามารถค้นหาได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต นั่นเพราะโลกของเราเริ่มเดินไปสู่ศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ “ความรู้” หาได้ง่ายดาย    
แต่การพัฒนาให้มนุษย์มี “ทักษะ” เป็นนัยยะส าคัญยิ่งกว่า การศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยนความเช่ือ
เรื่องการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนจากที่เคยป้อนความรู้ใส่ลูกศิษย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ากัน
มาตลอดในศตวรรษที่ 20 ไปสู่การส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้รู้จักที่จะคิดและใฝ่หาวิธีที่จะออกไปหา
ค าตอบ (วิจารณ์ พานิช, 2556: 12) สอดคล้องกับ สุทัศน์ สังคะพันธ์ (2554: 14) กล่าวว่ากระแส   
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง         
ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ นักเรียน         
มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะ      
การเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการ



2 
 

เรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียม
และเท่าทันกับความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในบรบิททางสงัคมในทกุมิติรอบด้าน สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ (2557: 50-51) กล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มีความจ าเป็นอย่างมากที่ครู
จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีการคิดระดับสูง เพราะความเป็นอยู่บนโลกนี้มีความซับซ้อนมากข้ึน        
โลกเจริญอย่างรวดเร็วจนทุกคนต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจอยู่ในการด าเนินชีวิตตลอดเวลา 
ดังนั้น ในการสอนครูจึงต้องรู้จักตัดทอนเนื้อหาในบทเรียนที่ไม่ส าคัญมาก ๆ ออกบ้าง โดยเอาเวลา    
ที่เหลือไปฝึกให้ผู้เรียนเกิดการคิดระดับสูงจากกิจกรรมที่ท้าทาย จากการทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และจัดกระท าข้อมูล โดยผ่านกระบวนการคิดรายบุคคลหรือกลุ่ม ได้ระบุ วิเคราะห์ปัญหา การตั้ง
ค าถาม การระดมความคิด การอธิบาย ตั้งสมมติฐาน การก าหนดทางเลือก การท านายผล ตีความ   
หาเหตุ และผลการหาความสัมพันธ์ การหาข้อเท็จจริง การประเมินข้อโต้แย้ง การติดตามและ
ประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ  

ความสามารถในการตัดสินใจถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ นักวิชาการหลายท่ านได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการตัดสินใจดังนี้ สตีเฟ่น พี ร็อบบิ้นส์ (2004/2547: 21-23) กล่าวว่า ทุก ๆ วันชีวิต
เต็มไปด้วยการตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นครอบคลุมอาณาเขตที่กว้างขวางตั้งแต่เรื่องส าคัญๆ เช่น          
การตัดสินใจว่าควรตอบรับค าขอแต่งงานหรือไม่ ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การเลือกซื้อ-อาหารที่ร้านค้า ที่น่าสนใจก็คือ คนส่วนใหญ่จะคิดถึงการตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวพัน   
แต่กับเรื่องใหญ่ ๆ เท่านั้น เราไม่ควรตัดสินใจแบบขอไปที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพราะ
การท าเช่นน้ันเท่ากับเป็นการฝากชีวิตของเราไว้ในก ามือของโชคชะตา ซึ่งสอดคล้องกับ โรวี อลัน เจ 
(1992/2550: 4-5) กล่าวว่า แง่มุมของการด าเนินธุรกิจ ย่อมต้องมีการตัดสินใจเกิดข้ึนมากมายอย่าง
ต่อเนื่อง การตัดสินใจนั้นเป็นตัวก าหนดจังหวะและทิศทางให้แก่สิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมา ด้วยเหตุที่การ
ตัดสินใจ มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่บริษัทหรือธุรกิจจะสามารถแข่งขัน ในตลาดและ 
ประสบความส าเร็จได้ ล้วนจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดีอย่างสม่ าเสมอ แต่หากการตัดสินใจนั้น
ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา 
ในแง่มุมของนักธุรกิจ และนักจิตวิทยา ท าให้ไม่เช่ือว่าความล้มเหลวจ านวนหลาย ๆ ครั้งของธุรกิจ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล แล้วมาเกิดความผิดพลาดข้ึนภายหลัง แต่มองว่า มันมีสาเหตุ
มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มแรกเป็นหลัก สอดคล้องกับ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (1994/ 
2551: 157) นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึง ความส าคัญของการตัดสินใจจะเป็นสัดส่วนกับ
ความจ าเป็น ในการตัดสินใจอยู่เสมอ ถ้าข้อมูลมีความเพียงพอในตัวเองที่จะท าการตัดสินใจ มนุษย์ก็
จะลดความส าคัญลง จะมีความส าคัญก็ต่อเมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เพียงพอ นั่นคือ จะต้องมีการ
คาดการณ์ เดาหรือค่านิยมและอารมณ์ความรู้สกึเข้ามาใช้ ดังนั้น องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ใน
การตัดสินใจจะมีความส าคัญมาก อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจ าวัน เราต้องใช้การตัดสินใจอยู่
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ตลอดเวลาทั้งเรื่องเล็ก ๆ เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร แต่การตัดสินใจบางเรื่องมี
ความส า คัญและมีความหมายมาก เช่น การตัดสินใจของผู้พิพากษา การตั ดสินในของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมาย เป็นต้น เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคล 
สังคม และชาติได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตัดสินใจจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจโดย ใช้ความ
ละเอียด รอบคอบ มองการณ์ไกล มีข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ สอดคล้องกับ ไชย ณ พล (2550: 
1) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นภารกิจของทุกคนในการเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งการมี การเป็น และ
การไม่มีหรือการไม่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ และการดูแลทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง ยิ่งเป็น
ผู้บริหารหรือผู้น ายิ่ งต้องท าหน้าที่ตัดสินใจส าคัญอยู่ เสมอ ทุกคนจึงต้องพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการตัดสินใจให้ดี และมียุทธศาสตร์การตัดสินใจที่เหมาะสม อีกทั้ง ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ 
(2546: 99-100) ได้กล่าวว่า หลังจากคิดไตร่ตรองรอบครอบอย่างมีเหตุมีผลแล้ว มนุษย์จึงตัดสินใจท า
สิ่งหนึ่งให้ถูกต้องเหมาะสม กับสถานการณ์การตัดสินใจกับการแก้ปัญหาจึงเป็นของคู่กัน เมื่อใดที่มี
ปัญหา การตัดสินใจจะเกิดข้ึนทันท ีโดยการเลอืกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ  วิธีที่มีอยู่
และสอดคล้องกับ มัลลิกา บุนนาค (2551: 137) ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ   
มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยเพราะในด้านธุรกิจที่มีการแข่งขันกัน
สูงนั้น จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องน ามาพิจารณา และจะต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์และมีเหตุผล เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวโดยสรุปว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวันของคนเรา มีทั้งการตัดสินใจที่เป็นเรื่องเลก็ ๆ  ที่ไม่ค่อยมีผลกระทบ และการตัดสินใจ
ที่เป็นเรื่องใหญม่ีความส าคัญและสง่ผลกระทบมากทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศ โดยเฉพาะในทาง
ธุรกิจนั้นให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเป็นอย่างมาก เพราะผลของการตัดสินใจอาจเป็นสิ่งช้ีวัดความ
อยู่รอดขององค์กร  

ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างมาก ควรที่จะส่งเสริมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            
ได้กล่าวถึงสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ว่าผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553: 4) สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6         
โดยนักเรียนต้องฝึกกระบวนการในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและ
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ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 37) 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 จ านวน 20 คน จากการสอบถามโดยใช้ค าถามปลายเปิด พบว่า ประเด็นค าถามที่ 1 ในแต่ละ
วันนักเรียนเจอเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจบอ่ยหรือไม่ ร้อยละ 70 มีความคิดเห็นว่าบ่อย ประเด็นค าถาม   
ที่ 2 เรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องตัดสนิใจ ร้อยละ 75 เรื่องการเรียน ร้อยละ 65 ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเลือกทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า การเลือกเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
ประเด็นค าถามที่ 3 นักเรียนคิดว่าเรื่องอะไรที่จะต้องให้ความส าคัญในอย่างมากการตัดสินใจ       
ร้อยละ 90 เรื่องการเรียนต่อ ร้อยละ 25 เรื่องครอบครัว ประเด็นค าถามที่ 4 นักเรียนคิดว่าการ
ตัดสินใจส าคัญและจ าเป็นกับนักเรียนหรือไม่ ร้อยละ 100 กล่าวว่า ส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากการ
จะท าอะไรก็จะต้องตัดสินใจ โดยจะต้องตัดสินใจอย่างแนวแน่ การลังเลอาจท าให้ไม่ได้อะไรเลย 
เพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งย่อมมีผลกระทบ หากตัดสินใจแบบไม่คิดก็จะส่ง ผลเสียและอาจไม่มี
โอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้ การตัดสินใจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ประเด็นค าถามที่ 5 นักเรียน
มีวิธีในการตัดสินใจหรือไม่ อย่างไร ร้อยละ 50 กล่าวว่ามีวิธีในการตัดสินใจ โดยแต่ละคนมีวิธีการที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ใช้ความคิดตัวเอง ดูความเหมาะสม, มีประโยชน์หรือไม่ และจะต้องไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน, จ าเป็นหรือไม่ ถูกใจหรือไม่, ดูสิ่งที่ชอบมากที่สุด, มีเหตุผลในบางครั้ง โดยส่วนใหญ่  
ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ร้อยละ 50 กล่าวว่าไม่มีวิธีการตัดสินใจ โดยให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่มักจะ
ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ดูว่าชอบหรือไม่ชอบ โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวมักจะใช้อารมณ์และ
ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผล ประเด็นค าถามที่ 6 นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถใน
การตัดสินใจได้ดีหรือไม่ ร้อยละ 90 คิดว่าตนเองยังตัดสินใจได้ไม่ดี แม้ในบางคนที่ตอบว่ามีวิธีในการ
ตัดสินใจ แต่ก็พบว่ายังรู้สึกว่าตนเองยังตัดสินใจได้ไม่ดีนัก แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญที่
นักเรียนทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งเรื่องทั่ว ๆ ไป และเรื่องที่มีความส าคัญมาก และจากการ
สอบถามพบว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการตัดสินใจที่ดีซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อนักเรียนในปัจจุบันและอนาคต 

ในช่วงที่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านการเงนิที่มีความซับซ้อนข้ึน ท าให้ทุกคนต้องเผชิญกับแรงกดดันในเรื่อง
ต่าง ๆ เกิดความไม่มั่นคงใช้ชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพทางการเงิน จึงจ าเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเงิน เพื่อเป็นการวางรากฐานทางการเงินของประเทศให้มั่นคงต่อไป      
(วีระพล บดีรัฐ, 2548) นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ไว้ดังนี้ Alfred Marshall (1920 อ้างถึงใน ป๋วย อึ้งภากรณ์ 2545: 5) ได้กล่าวว่า
เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาการด ารงชีพธรรมดาสามัญประจ าวันของมนุษยชาติ เป็นการศึกษาการ
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กระท าของบุคคลและสังคม ซึ่งเกี่ยวพันใกล้ชิดกับความส าเร็จ และการใช้วัตถุสิ่งของซึ่งจ าเป็นต่อการ
กินดีอยู่ดี เศรษฐศาสตร์ (Economics) จัดว่าเป็นศาสตร์หนึ่งในสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาถึง
พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตสินค้าและบริการ 
การกระจายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตได้ไปสู่ผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อม
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน หากเรามีความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ย่อมส่งผลให้การด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป วิชา
เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงวิธีการและการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดที่ยั่งยืน 
(พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธีม, 2556: 10) 

การเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน มักไม่เน้นการน าปัญหาและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กับทฤษฎี  และการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีการใช้วิธีเชิงพรรณนาเรื่องราวน้อยมาก 
ส่วนใหญ่ยังคงสอนแบบจ าลองสมการทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์กราฟเพื่ออธิบายแนวคิด
ทฤษฎี แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความเกี่ยวพันและช่วยพัฒนาเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่วิธีการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือทีผู่้สอนปฏิบัติ
กันมายาวนาน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ แฟรงก์ โรเบิร์ต เอช 
(2008/2555: 19) การที่วิชาเศรษฐศาสตร์ไม่เป็นที่นิยมเลือกเรียนกันอย่างแพร่หลายนั้น เป็นเพราะ
ผลมาจากสาเหตุหลายประการ รวมทั้ งประเด็นที่ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเ รียนการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งผลการส ารวจช้ีให้เห็นว่ายังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหน้าช้ันแบบเดิม ๆ 
เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการน าเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจมาใช้กันมากนัก วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชา
ที่มีสาระมากมายและสลับซับซ้อน จ าเป็นต้องมีเทคนิควิธีการน าเสนอ ให้สามารถดึงดูดความสนใจ 
ซึ่งจ าเป็นมากที่จะต้องสอนกันในห้องเรียนขนาดเล็ก (กรมส่งเสริมการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อีกทั้งการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) ควรที่จะเริ่มใน
ระบบการศึกษาช้ันมัธยมปลายในวัยประมาณ 14-15 ปี จะมีประสบการณ์ในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค หรือในการออม ซึ่งหมายถึงการ
มีความเกี่ยวข้องกับเงินในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความพร้อมที่จะเข้าใจและเข้าถึง “หลัก
เศรษฐศาสตร์” อันเป็นแก่นของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จะต้องมีการปลูกฝังแก่เยาวชนตั้งแต่ในวัยและ
ระดับการศึกษาข้างต้น (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2555: 3)  

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ 
พบว่าเนื้อหาในสาระเศรษฐศาสตร์มีความซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ โดยเฉพาะเนื้อหาใน  
เศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมเศรษฐกิจส่วนรวมในระดับประเทศที่มีความ
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ซับซ้อน นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานและมีทักษะการคิดข้ันสูง โดยจะต้องรู้จักคิดพิจารณา 
ไตร่ตรอง มีความเป็นเหตุเป็นผล การสอนที่ใช้เพียงการท่องจ าจึงไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ จะต้องสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดข้ันสูง (รัตนา สาตรมูล, 2558)  

จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐานหรือ O-net ของนักเรียน
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบ 3 ปี พบว่า         
ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.18 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.27      
และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.62 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ติดต่อกันเป็น
เวลา 3 ปีอย่างต่อเนื่อง ในสาระเศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส3.2 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 40.12 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.63 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 43.38 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ได้ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในสาระสาระเศรษฐศาสตร์ 
ได้แก่ มาตรฐาน ส3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก (โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”, 2557         
: อัดส าเนา) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหนึ่งในทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ
ที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรูค้วามเข้าใจเพือ่ที่จะน าไปสูก่ารเลือกหรอืการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ ประพันธ์สิริ สุเสารัจ (2556: 107) ที่กล่าวว่าการคิด 
วิจารณญาณมีความส าคัญและจ าเปน็ในยุคปัจจบุันทีเ่ต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย มีทั้งข้อมูลจริง 
ข้อมูลเท็จ หรือจริงบางสว่น ไม่จริงบางส่วน และบางครั้งจริง บางครั้งเท็จ ผู้รับข้อมูลจะต้องใช้การคิด
วิจารณญาณมากในการตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับคนใน
สังคมทุกคนเป็นอย่างมาก และเนื่องจากกระบวนการคิดวิจารณญาณต้องใช้ทักษะการคิดที่
หลากหลายมากเพือ่น าไปสูก่ารตัดสนิใจในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ อีกทั้ง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้เกิด
ความคิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการท างานและการแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ด้วยตัวเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (วารี วณิชปัญจพล, 2553: 139) บุคคลที่รู้จักใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ย่อมจะเป็นผู้ที่กระท ากิจการงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ สังคมใดที่
สมาชิกรู้จักใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมจะท าให้เกิดความสงบสุข ส่งผลต่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความมั่นคงต่อประเทศชาติ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555: 105) ดังนั้น สถาบัน 
การศึกษาควรเน้นการสอนทักษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณมากกว่าการสอนให้นักเรียนรู้แบบท่องจ า
เพียงอย่างเดียว เพราะกระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถตอบสนองประเด็นและ
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สถานการณ์ได้หลายๆอย่าง และท าให้สามารถสืบเสาะหาสิ่งเช่ือมโยงระหว่างกันได้ด้วย การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ จึงเป็นตัวสร้างระบบช่องความคิดต่าง  ๆ ที่สัมพันธ์กับความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ หลักเหตุผลทางศีลธรรม
และปรัชญา 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถที่จะเลือกตัดสนิใจ และตัดสินเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ เพราะช่วยให้คนมีความสามารถในการวิเคราะห์         
การประเมิน การอธิบายมากที่ข้ึน ดีข้ึน และช่วยปรับเปลี่ยนโครงสรา้งทางความคิดของคนที่ท าใหเ้กิด
การลดความเสี่ยงในสิ่งที่จะกระท า (Gabennesch, 2006 อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์: 88-89)  
สอดคล้องกับ Dessel and Mayhew (1957: 179-181 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555: 112)  
กล่าวว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 ข้ัน 1) การนิยามปัญหา 2) การรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหา 3) การจัดระบบข้อมูล 4) การเลือกสมมติฐาน 5) การสรุป การน า
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้นั้น ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจในการเลือก 
หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ไม่ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเข้าถึง
ข้อมูล คิดวิเคราะห์ และการประเมินข้อมูลอย่างถูกต้อง ย่อมจะน าไปสู่การตั ดสินใจที่ผิดพลาด 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจงึเป็นกระบวนการที่จะต้องพฒันาเพื่อให้นักเรยีนเกิดการเรียนรูท้ี่
มีประสิทธิภาพ ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555: 114) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในปัจจุบัน
ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ โดยจัดการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ  รู้จักแง่คิดในการตีความหมาย การขยายความ พิจารณาความน่าเช่ือถือ 
และจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตัวเอง ให้รู้จักคิดก่อนท าและสามารถอธิบายเหตุผลได้ 
ดังนั้น กระบวนการคิดที่ดีย่อมส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ  

จากความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมาใช้ในการวิจัย จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์
และความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเป็นการพัฒนาใหผู้้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากนักวิชาการ ผู้ วิจัยได้ สังเคราะห์
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากนักวิชาการ และเพื่อให้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์  ผู้วิจัยได้ปรับค าอธิบาย          
ให้สอดคล้องกัน โดยสรุปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 5 ข้ันตอน และมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   การระบุปัญหาเศรษฐกิจ คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจเพื่อระบุปัญหา สาเหตุ และผลที่เกิดข้ึน  

2.   การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ คือ การค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่เกี่ยว 
ข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  

3.   การพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลปัญหา
เศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ โดยอธิบาย
เหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 

4.   การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คือ การบอกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดี
ข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 

5.   การประเมินข้อสรุป คือ การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 

อนึ่ง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่นักเรียนจะต้องได้รับ         
การพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเข้าถึงข้อมูล คิดวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลอย่างถูกต้องน าไปสู่           
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นกระบวนการที่มีความ
สอดคล้อง และส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถ      
ในการตัดสินใจ งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาแนวคิดและความส าคัญของการตัดสินใจ ดังนี้ 

ในการศึกษากระบวนการตัดสินใจจากนักวิชาการ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการ
ตัดสินใจจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ และเพื่อให้ข้ันตอนของความสามารถในการตัดสินใจ
สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ปรับค าอธิบายให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดย
สรุปไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.   การสร้างทางเลือก หมายถึง การระบุทางเลือกจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนว่ามีทาง 
เลือกใดบ้างในการตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา 

2.   การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบทางเลือก โดยพิจารณาข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก 

3.   การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมี
เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 
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จากการศึกษาแนวคิด และกระบวนการข้างต้นที่กล่าวมา ผูวิ้จัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย    

ดังแผนภูมิที่ 1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยอิง 
กระบวนกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ  

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
1. กำรระบุปัญหำเศรษฐกิจ  คือการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
เพื่อระบุปัญหา สาเหตุ และผลที่เกิดข้ึน  
2. กำรรวบรวมข้อมูลปัญหำเศรษฐกิจ คือการ
ค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆโดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  
3.  กำรพิจำรณำปัญหำเศรษฐกิจ  คือการ
พิจ ารณาความน่า เ ช่ือ ถือของ ข้อมูลปัญหา
เศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่า
ข้อมูลใดน่าเ ช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ โดย
อธิบายเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
4. กำรก ำหนดแนวทำงแก้ปัญหำเศรษฐกิจ       
คือการบอกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดีข้อจ ากัด
ของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุด 
5. กำรประเมินข้อสรุป คือการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ       
และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

1.  ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เศรษฐศำสตร ์
2.  ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 

2.1  กำรสรำ้งทำงเลือก    
หมายถึง  การระบุทาง เลือกจาก
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน ว่ามีทางเลือก
ใดบ้ าง ในการ ตัดสิน ใจ เลือก เพื่ อ
แก้ปัญหา 

2.2  กำรประเมินทำงเลือก  
หมายถึง การเปรียบเทียบทางเลือก 
โดยพิจารณาข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก 

2.3  กำรเลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด  
หมายถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด โดยมีเหตุผลประกอบในการ
ตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจาก
การเลือก 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ

เรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
2.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดย

อิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับใด 
3.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้    

โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.   เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัด    

การเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
พลกฤช ตันติญานุกูล (2547: 69) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคม

ศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ  
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีปกติ 

เบญจา วงษา (2553: 107-117) วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของเอ็นนิสและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และ                 
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 80 

ศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล (2556: 74-75) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนมัธยมศึกษา  
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนสูงข้ึนหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  

ภารดี สงวนศิลป์ (2554: 60) วิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจและ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 สาระ2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่า
จ านวนนักเรียน ร้อยละ 79.25 มีความสามารถในการตัดสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไปซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่า
นักเรียนจ านวนร้อยละ 82.35 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 70 ข้ึนไปซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

นวรัตน์ สารภี (2554: 91) วิจัยเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลัง
เรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน  

จากงานวิจัยข้างต้นพบว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจะมีความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน และมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน ดังนั้นจึงสามารถน า
ผลที่ได้จากงานวิจัยข้างต้นมาสรุปสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 

1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 

2.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้     
โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1.   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้องเรียน จ านวน 409 คน โรงเรียนแกลง     
“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

1.2.   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5/4 
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน ซึ่งใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับ
สลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษำ 
2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยอิง

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ 
2.2.2  ความสามารถในการตัดสินใจ 

3.  เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็เนื้อหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนแกลง“วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในรายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค โดยประกอบด้วยเนื้อหา นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รายได้ประชาชาติ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

4.  ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง 

เศรษฐศาสตร์ มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เวลาในการทดลอง 
7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 14 คาบเรียน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเศรษฐศำสตร์ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2.   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐศำสตร์มหภำค  หมายถึง แนวทางในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้มีขอบข่ายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง
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นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รายได้ประชาชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

3. กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับข้อมูล หลักฐาน หรือสภาพการณ์ ประเมินอย่างละเอียดด้วยหลักการเหตุผล เพื่อหาข้อสรุป
น าไปสู่การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล มีขั้นตอน 5 ข้ันตอนดังนี้  

3.1  การระบุปัญหาเศรษฐกิจ คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เพื่อระบุปัญหา สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน  

3.2  การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ คือ การค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจน  

3.3  การพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ปัญหา เศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ โดย
อธิบายเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 

3.4  การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คือ การบอกทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดี
ข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 

3.5  การประเมินข้อสรุป คือ การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 

4. ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถระบุทางเลือกโดย
พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ประกอบด้วย      
3 ด้านดังนี้  

4.1  การสร้างทางเลือก หมายถึง การระบุทางเลือกจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนว่ามี
ทางเลือกใดบ้างในการตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา 

4.2  การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบทางเลือก โดยพิจารณาข้อดี
ข้อเสียของแต่ละทางเลือก 

4.3  การเลือกทางเลอืกที่ดีทีสุ่ด หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมี
เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 

วัดด้วยแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจแบบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยก าหนด
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.   ได้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเศรษฐศาสตรแ์ละความสามารถในการตัดสินใจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.   ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถใน
การตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได ้

3.   ท าให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ตรงตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจ           
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจัย
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีดังนี ้
 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”    
 2.  การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.1  แนวทางการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
2.2  การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2  ลักษณะการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ 
4.1  ความหมายของการตัดสินใจ 
4.2  แนวคิดทฤษฎีของการตัดสินใจ 
4.3  กระบวนการตัดสินใจ 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1  งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

5.1.1  งานวิจัยในประเทศ 
5.1.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

5.2  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ 
5.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
5.2.1  งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียน      
แกลง“วิทยสถำวร”    
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ        

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทัง้ด้านรา่งกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ     
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4)  

จุดหมำย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา             

มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 5)  ดังนี ้

1.   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัตตินตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.   มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ    
มีทักษะชีวิต  

3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข     

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 6-7) ดังนี ้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
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ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรอืไม่รบัข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตผุล     
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2.   ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค    
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ   
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม   
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี      
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

ควำมส ำคัญของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ      
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 132) 

เนื้อหำสำระของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม        

ที่มีความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 132-133) ดังนี้ 
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1.   ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

2.   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3.   เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

4.   ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

5.   ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร         
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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สำระที่ 2 หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม

และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง   
สันติสุข                       

มาตรฐาน ส2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์อย่างตอ่เนือ่ง ตระหนกัถึงความส าคัญและสามารถ 
วิเคราะหผ์ลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์                                                             
มาตรฐาน ส5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง  

มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
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หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร”    
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ได้ด าเนินการ    

โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้
น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด มาใช้
เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ ทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีไว้ในหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถ่ิน หน่วยงานต่างๆ 
เข้ามามีบทบาทในการจัดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน โดยเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 

นอกจากนี้ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนยังมีหลักการจัดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง)     
โดยเน้นเนื้อหา รายวิชาให้สอดคล้องตามแผนการเรียน ซึ่งโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” มีแผนการ
เรียน 2 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษา-อาชีพ และในส่วนของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษา-คณิต 
และแผนการเรียนภาษา-สังคม (อาชีพ)  

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จัดหลกัสตูร (ฉบับปรับปรุง) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
นักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนไทย ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลง เพื่อให้ทันต่อการเปดิประตูสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้จะช่วยท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถ่ินและโรงเรียนร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพย่ิงข้ึน อีกทั้งยังช่วย
ให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่าง
สถานศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วม
รับผิดชอบโดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริม
สนบัสนุน ตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์  
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จัดหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ 
ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า 

พัฒนาผูเ้รียนอย่างมุง่มั่น สร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ าสู่พลเมอืงอาเซียน 

 
สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1.   ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
มีต่อตนเองและสังคม 

2.   ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์   
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ      
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ     
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
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ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้   
การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส32103  เศรษฐศาสตร ์            กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ระบบเศรษฐกิจของโลกในปจัจบุัน ผลดีและผลเสยีของระบบเศรษฐกจิแบบต่าง ๆ  
ตลาดและประเภทของตลาด การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน การก าหนดราคาในเชิง     
กลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย 
และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ การก าหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ปัญหาการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมา โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ผ่านมา การพัฒนา
ประเทศที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับ
ปัจจุบัน 

ศึกษาบทบาทสหกรณ์ไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบทบาทของนโยบายการเงิน
และการคลังของรัฐบาล รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินเฟ้อ เงินฝืด ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี 
ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  องค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล ทักษะการพูด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีจิตส านึก รู้เท่าทัน พร้อมในการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 

ส3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ส3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
โครงสร้างรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชา ส32103  เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  
หน่วย 

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น้ ำหนัก/
สัดส่วน
ของ

คะแนน 

1 ระบบเศรษฐกิจ  
 

ส3.1 
ม.4-6/1 

 ระบบเศรษฐกิจ 
 ตลาดและประเภทของตลาด  

3 6 

2 กลไกราคา ส3.1 
ม.4-6/1 

 การก าหนดราคาตามอปุสงค์ และ
อุปทาน  
 บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคา และการควบคุมราคาเพื่อการ
แจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกจิ 
 การก าหนดค่าจ้าง กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย 

4 8 

3 เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ส3.1  
ม.4-6/2 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าและบริการ 
 ศึกษาการพัฒนาประเทศ โดย
วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 
 การพัฒนาประเทศที่น าปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม
ฉบับปจัจบุัน 

7 14 
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หน่วย 
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น้ ำหนัก/
สัดส่วน
ของ

คะแนน 

4 สหกรณ์ไทย
และการพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชน 

ส3.1 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 

 วิวัฒนาการ ความหมาย
ความส าคัญ และหลักการของระบบ
สหกรณ์ 
 ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์
ในประเทศไทย 
 ปัญหาเศรษฐกจิในชุมชน 
 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชน 
 ตัวอย่างการรวมกลุม่ที่ประสบ
ความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกจิของชุมชน 

7 14 

5 เศรษฐศาสตร์
มหภาค 

ส3.2  
ม.4-6/1 
ม.4-6/2  
 

 นโยบายการเงินและการคลังใน
การพัฒนาเศรษฐกจิ 
 บทบาทของนโยบายการเงินและ
การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจ 
 รายได้ประชาชาติ 
 ภาวะทางเศรษฐกจิ 
 การเปิดเสรทีางเศรษฐกิจไทยใน
ยุคโลกาภิวัตน์ 
 การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

14 28 

6 องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

ส3.2 
ม.4-6/3 

 องค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิทีส่ าคัญในภูมิภาคต่างๆของ
โลก 

5 10 

รวมระหว่ำงภำค 40 80 
ปลำยภำค - 20 

รวม 40 100 
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกน าหน่วยการเรยีนรู้ที่ 5  เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค มาตรฐาน    
ส3.2 ม.4-6 ตัวช้ีวัดที่ 1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยเรื่อง นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รายได้ประชาชาติ    
ภาวะทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ตัวช้ีวัดที่  2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย  ประกอบด้วยเรื่อง 
วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ของการเปิดเสรี การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 14 คาบ 

 
2.  กำรจัดกำรเรียนรู้เศรษฐศำสตร์โดยอิงกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

2.1  แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เศรษฐศำสตร์ 
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในฐานะ

ผู้บริโภคท าให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด มีความสามารถในการเลือกสินค้าที่ดีมีประโยชน์ คาดคะเน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวางแผนในการบริโภคและการใช้จ่าย ในฐานะผู้ผลิตและเจ้าของปัจจัย
การผลิต จะท าให้เป็นผู้ผลิตที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ก าไรสูงสุด ในฐานะผู้
ก าหนดนโยบายของประเทศ ก็จะท าให้เป็นผู้รอบรู้และช่วยตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่งค่ังและความ
มั่นคงให้กับประเทศ ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ 

2.1.1  สำระส ำคัญและวัตถุประสงค์ของกำรสอนเศรษฐศำสตร์ 
หลักการทางเศรษฐศาสตร์สามารถช่วยตัดสินใจในการในการน าทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาผลิตสินค้าและบริการ รวมไปถึงการตัดสินใจบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
สร้างองค์ความรู้ในการบริหารและท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของรัฐที่ด าเนินการเพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ให้กับประชาชน ซึ่งการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา      
ที่แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา ดังนี้ 

สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2554: 17-18) ไดก้ล่าวว่า วิชาเศรษฐศาสตร์มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายทั้งในระดับประเทศและบุคคลทั่วไป ซึ่งหาเป็นเรื่องของ
บุคคลทั่วไปก็มักเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค และการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ฯลฯ แต่ถ้าเป็นเรื่องระดับประเทศก็มักเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายประชาชาติ 
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ดังนั้น ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้แบ่ง
เนื้อหา วิชาออกเป็น 2 แขนง คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro-economics) และเศรษฐศาสตร์    
มหภาค (Maco-economics) 
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1.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือจุลเศรษฐศาสตร์เป็น
การวิเคราะห์ส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าของปัจจัยการผลิตในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุด 
ดังนั้น เนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของการผลิต การบริโภค การก าหนด
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตภายใต้การด าเนินงานของตลาดต่าง ๆ เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาของสินค้าหรือปัจจัยการผลิต ในบางครั้งจึงมีผู้เรียก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่า ทฤษฎีราคา (Price Theory) 

2.  เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคหรือมหเศรษฐศาสตร์เป็น
การวิเคราะห์ส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมของเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น 
รายได้รายจ่ายประชาชาติ การออมของประเทศ การลงทุน การจ้างงาน การค้าการเงินระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งศึกษาโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยเศรษฐกิจใหญ่ ๆ ที่ก่อให้เกิดผลรวมของระบบเศรษฐกิจ (total output) การวิเคราะห์จึง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของระดับการว่าจ้างท างานโดยส่วนรวม รายได้-รายจ่ายโดยส่วนรวม 
ระดับราคาโดยทั่วไป และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นผลต่อผลิตผลรวมในระบบเศรษฐกิจ 

ถึงแม้วิชาเศรษฐศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 แขนงก็ตาม แต่เศรษฐศาสตร์ทั้ง
สองแขนงนี้ต่างก็มีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องระดับประเทศจึ งถือเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์     
มหภาค แต่ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจะท าให้บุคคลทั่วไปมีระดับการกินดีอยู่ดีสูงข้ึนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
มีอ านาจซื้อมากข้ึน ก็จะมีอุปสงค์ในสินค้ามากข้ึน ผู้ผลิตก็จะขยายการผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้อุปทาน   
ของสินค้ามีมากข้ึน ซึ่งโยงไปถึงการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค จึงเห็นได้ว่า เศรษฐศาสตร์จุลภาค
และเศรษฐศาสตร์มหภาคต่างมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาควบคู่กันไป 

การสอนเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องตั้งเป้าหมาย ซึ่งจะต้องครอบคลุม        
ถึงความรู้ ทักษะ ค่านิยม และเจตคติ นักสังคมศึกษา เช่น Jarolimek and Banks (1967, อ้างถึงใน 
สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, 2554: 11-41) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของการสอนสังคมศึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้
ได้กับการสอนเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับในสิ่งต่อไปนี้ 

1.  มโนมติ หัวข้อและหลักการ การให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องใช้วิธีสอนที่เน้นมโนมติ หัวข้อและหลักการอันเป็นหัวใจส าคัญของการสอนสังคมศึกษา 
ด้วยเหตุผลที่ว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมตลอดจนการตัดสินใจในการกระท าใด ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมอาจท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าได้ง่ายข้ึน เมื่อจัดเนื้อหาสาระวิชา
โดยใช้วิธีการสอนแบบนี้ 
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2.  กระบวนการซึ่งประกอบไปด้วยวิธีคิด การสืบสวนสอบสวนและการรู้จกั
ตัดสินใจด้วยเจตคติที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีเป้าหมาย 

3.  ทักษะในการอ่าน การฟัง การท างานเป็นกลุ่มและการใช้สื่อการเรียน
การสอน 

4.  ค่านิยมและเจตคติที่พึงปรารถนาของสังคม 
นอกจากวัตถุประสงค์ส าคัญในการสอนแล้ว ครูควรจะต้องมีความพร้อมใน

การสอนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
1.  จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนการสอน 
2.  ตระหนักถึงตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการสอนคือผู้เรียน 
3.  จัดกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้น่าสนใจและเร้าใจผู้เรียน 
4.  ใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการสอนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
สรุปได้ ว่า วิชาเศรษฐศาสตร์แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 2 แขนง คือ 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro-economics) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Maco-economics) ศาสตร์
ทั้งสองแขนงนี้มีความเกี่ยวพันกันไม่สามารถแยกออกจากกัน ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์         
จึงจ าเป็นต้องศึกษาควบคู่กันไป นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหวัข้อและหลักการส าคัญ
ทางเศรษฐศาสตร์ก่อน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิดอย่างได้อย่างมีเป้าหมาย 
โดยครูต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนักเรียน ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่น่าสนใจ ใช้เทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

2.1.2  แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เศรษฐศำสตร์ 
การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มีหลายวิธีด้วยกัน โดยนักการศึกษาหลาย

ท่านได้กล่าวถึง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 182) ไดก้ล่าวว่า ในฐานะที่ผู้เรียนเป็นพลเมือง

คนหนึ่ง ผู้เรียนควรมีความส านักในเรือ่งความขัดแย้งในค่านิยมในกรณีที่ผู้เรียนต้องเกีย่วข้องกับปญัหา
เศรษฐกิจมีทั้งดีและเลว ในขณะที่โรงงานมีส่วนท าให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนดีเพราะท าให้คนมีงาน
ท า แต่ขณะเดียวกันโรงงานก็มีส่วนที่ท าให้เกิดปัญหามลภาวะ ปัญหาที่ขัดแย้งกันเช่นนี้เป็นเรื่องที่ครู
สังคมศึกษาน่าจะหยิบยกมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง Robinson และคณะ ได้เสนอแนวทางการ
คิดเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 

1.  พิจารณาว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร 
2.  พิจารณาเป้าหมายและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน 
3.  ก าหนดแนวทางเลือกของการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับปญัหาและวิเคราะห์

ผลที่ได้  
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4.  ตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
และค่านิยมที่ก าหนดไว้ได้ดีที่สุด 

สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 63-67) กล่าวถึง วิธีสอนเศรษฐศาสตร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

1.  การบรรยาย (Lecture) การสอนด้วยการบรรยายเป็นการใช้ข้อมูลด้วย
การพูดพรรณนา หรืออธิบายโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการให้ข้อมูลและแนวคิดที่ตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิผล การบรรยายเป็นเทคนิคหนึ่งของรูปแบบการสอนที่เน้นการให้ข้อมูลและเนื้อหาสาระ 
(expository mode) ซึ่งต่างกับวิธีการพัฒนามโนมติ หลักการและการสบืสวนซึ่งเป็นรปูแบบการสอน
ที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (discovery mode) การบรรยายน้ันครูอาจอธิบายเนื้อหาสาระ
ของบทเรียนโดยตลอดหรืออาจใช้สื่อการสอนประกอบหรือการบรรยายเชิงอภิปรายก็ได้ โดยทั้งนี้ครู
ควรใช้การบรรยายให้ได้ผลดีที่สุดใน 3 กรณีนี้คือ 

1.1  การให้แนวทางการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2  การเสนอแนะประเด็นหรือปัญหา 
1.3  การสรุป การเช่ือมโยงประเด็นปัญหา ความคิด หรือสิ่งที่กล่าวมา         

เข้าด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีข้อวิจารณ์ว่าไม่ควรใช้ตลอดบทเรียนเพราะอาจท า

ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ และอาจไม่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเท่าใดนัก 
2.  การอภิปรายในช้ันเรียน (Class Discussion) การอภิปรายในช้ันเรียน

เป็นการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผูเ้รยีนเปน็ศูนย์กลางของกิจกรรมการเรยีนการสอนอีกทั้งยังสง่เสรมิ
ความสามารถในการใช่สติปัญญา ความรู้ และกระบวนการคิดด้วยการน าเอาหัวข้อ ประเด็น หรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนมาให้ผู้เรียนอภิปราย เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ การอภิปรายในช้ันเรียนนี้
สามารถน าไปใช้ได้ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากนั้น จึงเป็นวิธีที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ในอันที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ด้านเจตคติ และทักษะการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

3. วิธีอนุมาน (Deductive Method) และวิธีอุปมาน (Inductive Method) 
นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้วิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อสรุป กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธี
การศึกษาโดยวิธีอนุมานและวิธีการศึกษาโดยวิธีอุปมาน 

วิธีอนุมานหรือนิรนัย หมายถึง การมีหลักกฎเกณฑ์เป็นตัวตั้ง แล้วน าสิ่งที่
ต้องการพิสูจน์เข้าไปเทียบ ถ้าสอดคล้องกันก็เป็น “จริง” ถ้าไม่สอดคล้องกันก็เป็น “เท็จ” ส่วนวิธี
อุปมานหรืออุปนัย หมายถึง การที่เราหาหลักการโดยการใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการ
สรุปเป็นหลักได้ว่า สิ่งที่ศึกษาน้ันมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 



30 
 

การน าวิธีการศึกษาโดย วิธีอนุมาน มาใช้ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น 
ครูผู้สอนจะเริ่มจากการก าหนดกฎ ทฤษฎี หลักการ หรือแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนมาก่อน 
แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาข้อมูลหลักฐาน รวมทั้งข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ หรือทดสอบว่า กฎ ทฤษฎี 
หลักการหรือแบบจ าลองที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ 

ส่วนวิ ธีการ ศึกษาโดย วิ ธีอุปมาน ครูผู้ สอนจะให้ผู้ เ รี ยนหาข้อมู ล
ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือประสบการณ์ของผูเ้รยีนเกีย่วกับด้านเศรษฐกิจเพื่อมาเป็นข้อสรุป แล้วตั้งเป็น
กฎหรือทฤษฎีเพื่อน าไปอธิบายเหตุการณ์อื่น ๆ ต่อไป 

วิธีการสอนแบบอนุมานหรืออุปมานนี้ เหมาะที่จ าน ามาใช้ในการสอน
เศรษฐศาสตร์อย่างมาก เพราะจะช่วยฝึกผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับสภาพหรือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในสังคมและสามารถใช้
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ันๆ 

4.  การสอนโดยการสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) วิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนนับเป็นหัวใจของการเรียนการสอนสังคมศึกษา เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และมุ่งให้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าค าตอบจากข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปเพื่อตอบค าถาม
หรือข้อสงสัย กิจกรรมที่ปฏิบัติในการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนจะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลด้วยตนเอง  

การสอนโดยวิธีการสืบสวนสอบสวนน้ี จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตร์ให้สามารถพัฒนาสติปัญญา รู้จักการหาค าตอบด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึก
ทักษะและความสามารถในการรวบรวมข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

5.  วิธีสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มในลักษณะกลุ่มย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างคละกันไป ให้มาท างานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายเท่า ๆ กับรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ช่วยเหลือพึ่งพากัน อันจะเป็นผลให้การท างานกลุ่มบรรลุเป้าหมาย  

การสอนแบบร่วมมือสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้เช่นกัน โดยครูอาจน าเนื้อหาสาระหรือปัญหาเศรษฐกิจมาสร้างเป็นบทเรียน แล้วใช้
ข้ันตอนการสอนแบบร่วมมือ ให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อการตัดสินใจ 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียนแบบร่วมมือนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ถูกต้องว่าใน
สถานการณ์จริง เช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้น ต้องมีการท างานเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มร่วมกันช่วย
แก้ปัญหา ช่วยกันตัดสินใจ จึงจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ส าเร็จลุล่วง 
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6.   การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  การสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง คือการน าเอาสถานการณ์จริงมาจัดใหม่โดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด แล้วให้ผู้เรียนมาอยู่ในสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ  เพื่อแก้ไขหรือปฏิบัติงาน การจัดสถานการณ์
จ าลองให้ผู้เรียนนั้นจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจ 
ตลอดจนการท างานกลุ่มร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 

ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์  ครูผู้สอนสามารถน าเอาวิธีสอนแบบ
สถานการณ์จ าลองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสอนที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรม ครูอาจน าเอาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพหรือปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
มาจัดจ าลองไว้ในห้องเรยีน แล้วให้นักเรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จ าลองนั้น ฝึกฝนการเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ ฝึกการคิดระดมสมองวิธีการแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีเหตุผล 

7.  การใช้เกมการศึกษา (Educational Games) การใช้เกมการศึกษาเป็น
กิจกรรมที่มีผูต้ัดสินใจที่เปน็อิสระ 2 คนข้ึนไป เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในบริบทที่จ ากัด โดยมากจะ
ใช้การจ าลองหรือสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยทั่วไปเกมการศึกษาจะเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ภายใต้โครงสร้างทาง
สังคมซึ่งแทนได้ด้วยกฎระเบียบและกติกา เกมในสังคมศึกษามักจะเป็นการร่วมมือกัน การต่อรอง 
และการประนีประนอม ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งส าคัญในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม  

เกมการศึกษาสามารถน ามาใช้กับการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ได้อย่างดี 
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางสติปัญญาด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหา การพัฒนาความเข้าใจกระบวนการ
ทางสังคม และยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และประเมินบรรทัดฐานของสังคมในด้านปฏิสัมพันธ์กลุ่ม       
อีกด้วย 

จากการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้       
การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางสมองด้านการคิดการให้เหตุผล 
ตลอดจนการรู้จักแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การสังเกต การด าเนินงานอย่างมีระบบ การประเมิน การสืบหาข้อเท็จจริง       
การแก้ปัญหา การอภิปรายในช้ันเรียน วิธีอนุมาน อุปมาน วิธีสืบสวนสอบสวน และวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ 

สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2554: 3-4) ได้กล่าวว่า การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์    
มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย 
วิธีอนุมาน วิธีอุปมาน วิธีสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบร่วมมือ การใช้สถานการณ์จ าลองและการใช้
เกมการศึกษา ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
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วิเคราะห์การใช้เหตุผลและการตัดสินใจ ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
การสังเกต การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัดและด าเนินงานอย่างมีระบบ การประเมิน และการ
น าเสนอผลงาน 

Ehman, Mehlinger and Pratrick (1974 อ้างถึงใน, วลัย อิศรางกูร ณ 
อยุธยา, 2555: 3-49) ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการสอนที่เน้นการให้ข้อมูลและเนื้อหาสาระ (exposition 
mode) เป็นรูปแบบการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระเพื่อให้ได้ความรู้มากที่สุด โดยถือว่า
เป้าหมายของการเรียนการสอนอยู่ที่ความรู้ ดังนั้น พฤติกรรมการสอนของครูจึงได้รับการเน้นถึง
ความส าคัญอย่างมากเพราะครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปยังผู้เรียนรวมทั้งการเป็นแหล่งข้อมูล
อีกด้วย วิธีการที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ 

1.1  การบรรยาย 
1.2  การบอกหรือธิบาย 
1.3  การสาธิต 
1.4  การใช้ค าถาม 

2. รูปแบบการสอนที่ เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (didcovery 
mode) เป็นรูปแบบการสอนที่ถือว่า เนื้อหาสาระหรือความรู้เป็นเพียงเครื่องมือทีจ่ะพัฒนาผูเ้รยีนไปสู่
ความเป็นผู้มีการศึกษา (educatedman) ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่แท้จริง ดังนั้น รูปแบบการ
สอนน้ีจึงให้ความส าคัญต่อผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
ผู้สอนจะเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาในการเรียนของผู้เรียน วิธีการที่ใช้
มากที่สุด ได้แก่ 

2.1  การสอนแบบแก้ปัญหา 
2.2  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
2.3  การสอนเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง 
2.4  การสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2559: 467) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนใน
สาระเศรษฐศาสตร์ มักจะมีเนื้อหาที่เข้าใจยาก ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันก็ตาม       
การสอนในสาระดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องหาเทคนิค การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และสามารถอยู่ในสังคมฐานความรู้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางสมองด้านการคิด การให้เหตุผล ตลอดจนรู้จัก
แก้ปัญหา ได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาด้วยสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกิดข้ึนจริงซึ่งสอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจการน ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกการระดมความคิดในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการ
ประเมินข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยหลักการเหตุผล น าไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สมเหตุสมผล และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    

2.2  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยอิงกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 2.2.1  ควำมหมำยของกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณมาจากค าว่า Critical Thinking ในภาษาอังกฤษ      

เป็นการคิดที่เป็นกระบวนการประกอบด้วยเหตุผล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล ที่จะเลือก

ตัดสินใจเช่ือหรือปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการศึกษามีผู้เรียกแตกต่างกัน ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 นักการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการคิดหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549: 11) ใช้ค าว่า การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง 

ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่น าเสนอ แต่ตั้ ง

ค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งข้ออ้างนั้น เพื่อเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ ที่แตกต่าง อันจะน า 

ไปสู่การแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม และให้ความหมายของวิจารณญาณว่า 

หมายถึง ปัญญาที่สามารถรู้ หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง 

 วีระ สุดสังข์ (2550: 36) ให้ความหมายของความคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า

หมายถึงกระบวนการทางปัญญาที่สามารถรับรู้ข้อมูลแล้วน ามาคิดด้วยเหตุผลที่ผ่านการพิจารณา 

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ กว้างไกล ลึกซึ้ง เพื่อประเมินสภาพการณ์หรือข้อมูลที่ปรากฏและตัดสินใจ 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมระยะยาว 

 เบญจา วงษา (2553: 16) สรุปความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องใช้การคิดใคร่ครวญในการพิจารณา

ข้อโต้แย้งโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ การหาเหตุผลมาพิจารณาข้อโต้แย้งเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ          

ที่ถูกต้องในการที่จะเช่ือหรือกระท าตาม 

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 101) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น

ปัญหา คลุมเครือ มีความขัดแย้ง เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควร
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ท า โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากข้อมูลรอบด้าน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูล

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้คิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงประกอบด้วยทักษะ

ย่อยๆ เพื่อน ามาช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 ฆนัท ธาตุทอง (2554: 37) ใช้ค าว่า การคิดเชิงวิจารณ์ (critical thinking) 

กล่าวว่า เป็นการคิดเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์ต่าง  ๆ ว่าถูกหรือผิด โดยใช้เหตุผล

ประกอบการคิดว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 36) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการ

คิดที่ต้องอาศัยความรู้ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นการประเมินสิ่งที่ควรเช่ือ ควรปฏิบัติตามหรือไม่

ควรเช่ือ ไม่ควรปฏิบัติตามโดยการพิจารณาอย่างละเอียดด้วยหลักการเหตุผล ความเหมาะสมและ

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

  Ennis (2002, อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 91) กล่าวว่าหมายถึง

ความสามารถในการระบุปัญหาและหาหลักฐาน เหตุผลที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ ผู้ที่มีความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ จะใช้การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมพอที่จะตัดสินใจได้และสามารถสื่อสารได้

อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

 Black, & Black (2006 อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 91) ได้ให้

ความหมายของความคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการแยกแยะและประเมินจากหลักฐาน หรือ

เหตุผล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

 อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555: 91) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์ 

มีหลักฐาน และมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือไมเ่ช่ืออะไร จะท าหรือไม่ท าอะไร ดีหรือไม่ดี 

ใช่หรือไม่ใช่ 

 Gregory Bassham (2008: 1) หมายถึง การคิดอย่างชัดเจนและมีความ

ชาญฉลาด เป็นทักษะการคิดและทักษะทางสติปัญญาที่จ าเป็นต้องจ าแนกแยกแยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ การประเมินข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริง เพื่อหาเหตุผลมาใช้ในการสรุป

น าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและชาญฉลาด ว่าอะไรควรเช่ือและอะไรควรท า 

 Peg Tittle (2011: 5) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การให้

เหตุผล อย่างรอบคอบว่าอะไรที่ควรเช่ือ และอะไรที่ควรท า สิ่งที่ท าน้ันข้ึนอยู่กับสิ่งที่เช่ือสิ่งที่ท าจึงมัก

เป็นไปตามความเช่ือของบุคคลนั้น 
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 Jamie Carlin Watson and Robert Arp (2015: 3) กล่าวว่า การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการคิด การประเมินข้อโต้แย้ง ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ

สิ่งที่ควรเช่ือเกี่ยวกับตัวเราและโลกที่เรารับรู้ เราต้องรู้ ว่ามีหลักฐานใดที่มาสนับสนุนข้ออ้างนี้       

และเพื่อที่จะเสนอหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ 

 สรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล หลักฐาน หรือสภาพการณ์ ประเมินอย่าง

ละเอียดด้วยหลักการเหตุผล เพื่อหาข้อสรุปน าไปสู่การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล  

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีของกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่มีกระบวนการทางปัญญาอย่างเป็น

ระบบโดยมีการคิดพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลรอบด้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจ
ว่าสิ่งใดข้อความใดเป็นจริง ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการคิดและการตัดสินใจ 
นักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้เสนอแนวคิดทฤษฎีของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 

Ennis (1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 54–56) ได้กล่าว 
ถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ว่าเป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ที่มุ่งเพื่อตัดสินใจว่าสิ่ง
ใดควรเช่ือหรือสิ่งใดควรท า อันจะช่วยการตัดสินใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย   
1.  ลักษณะของผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.1.   เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณา ความคิดเห็นของผู้อื่น 
ไม่ยึดมั่นถือมั่นความคิดของตนเองเป็นหลัก และตัดสินใจด้วยข้อมูลประกอบเพียงพอ 

1.2.   มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น 
1.3.   เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากพอ 
1.4.   กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ 
1.5.   เป็นผู้มีเหตุผล 

2.  ทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรประกอบด้วย 12 ทักษะ 
2.1  สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 

2.1.1 ระบุปัญหาส าคัญได้ชัดเจน 
2.1.2 ระบุเกณฑ์เพื่อตัดสินค าตอบที่เป็นไปได้ 

2.2  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง 
2.2.1 ระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได้ 
2.2.2 ระบุข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเช่ือถือได้ 
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2.2.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็น 
2.2.4 สรุปได้ 

2.3 สามารถถามค าถามที่ท้าทายและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน                         
ตัวอย่างค าถามที่ใช้ เช่น เพราะเหตุผล ประเด็นส าคัญคืออะไร ข้อความที่ก าหนดนี้หมายความ      
ว่าอะไร ตัวอย่างที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง ความคิดเห็นของท่านในเรื่องนี้คืออะไร ให้พิจารณาว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร อะไรเป็นข้อมูลที่มีเหตุผล อะไรเป็นข้อมูลที่ไม่มีเหตุผล ข้อความที่ก าหนด
มานี้ “……………..” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ท่านมีความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

2.4 สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
2.4.1  เป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญที่น่าเช่ือถือ 
2.4.2  เป็นข้อมูลที่ไม่มีข้อโต้แย้ง 
2.4.3  เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 
2.4.4  เป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลว่าเช่ือถือได้ 

2.5 สามารถสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง 
โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี ้

2.5.1  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ไม่ใช่เพียงได้ยินมาจากคนอื่น 

2.5.2  การบันทึกข้อมูลเป็นผลจากการสังเกตด้วยตนเอง และมี
การบันทึกทันทีไม่ปล่อยทิ้งไว้นาน แล้วมาบันทึกภายหลัง 

2.6 สามารถนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย คือ สามารถน าหลักการ
ใหญ่ไปแตกเป็นหลักการย่อย ๆ ได้ หรือน าหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2.7 สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย คือ ในการสรุปอ้างอิงไปยัง
กลุ่มประชากรนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรและก่อนที่จะมีการอุปนัยนั้น ต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามแผนที่ก าหนดและมีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย 

2.8 สามารถตัดสินคุณค่าได้ 
2.8.1  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ 
2.8.2  สามารถช่ังน้ าหนักระหว่างดีและไม่ดีหรือผลดีและผลเสีย

ก่อนตัดสินใจ 
2.9 สามารถให้ความหมายค าต่าง ๆ และตัดสินความหมาย เช่น 

ทักษะต่อไปนี้ 
2.9.1  สามารถบอกค าเหมือน ค าที่มีความหมายคล้ายกัน 
2.9.2  สามารถจ าแนก จัดกลุ่มได้ 



37 
 

2.9.3 สามารถให้ค านิยามเชิงปฏิบัติได้ 
2.9.4 ยกตัวที่ใช่และไม่ใช่ได ้

2.10  สามารถระบุข้อสันนิษฐานได้ 
2.11  สามารถตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติได้ เช่น ทักษะต่อไปนี้ 

2.11.1  การก าหนดปัญหา 
2.11.2  การเลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่เป็นไปได้ 
2.11.3  ก าหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย 
2.11.4  เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 
2.11.5  ทบทวนทางเลือกอย่างมีเหตุผล 

2.12  การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
โดยสรุป ทักษะความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 12 ทักษะ

ดังกล่าว เมื่อน ามาพิจารณาน้ัน สามารถสรุปได้หลักการ 4 ประการดังต่อไปนี้ 
1.   ข้อมูลมีความชัดเจน (Clarily) 
2.   ข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับ  
3.   ในการสรุปอ้างอิง (Inference) นั้น กระบวนการสรุปที่ใช้คือ 1) นิรนัย 

2) อุปนัย ซึ่งในการสรุปต้องค านึงถึงการตัดสินคุณค่า (Value judgment) ด้วย 
4.   การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
Paul (1993 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 58-59 ) ได้สรุป

เกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐานของจิตใจมนุษย์ว่ามี 3 ประการ คือ การคิด (thinking) ความต้องการ 
(wanting) และความรู้สึก (feeling) โดยหน้าที่ทั้ง 3 ดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
แผนผังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
ทิศนา แขมณี. (2544). วิทยำกำรดำ้นกำรคิด. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุป๊  
แมเนจเม้นท์ จ ากัด. 
 

Thinking 

Wanting 

Feeling 
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การคิดมีหลายประเภท เช่น คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดตัดสินใจ         
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประเภทของการคิดดังกล่าวโดยเฉพาะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีความหมายโดยสรุปว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้คิดสามารถตัดสินใจได้ดีข้ึน
อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้ผู้คิดมีความสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง 
คิดชัดเจน คิดถูกต้อง และคิดอย่างมีเหตุผล 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา (problem 
solving) คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ปัญหา (Critical thinking is a 
major tool in problem solving) และการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(The problem solving is a major use of critical thinking) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดแบบมีเหตุผล ซึ่งองค์ประกอบของการ
คิดอย่างมีเหตุผลนั้น มี 7 ประการคือ  

1.   จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด ได้แก่ การคิดเพื่อ
หาแนวทางแก้ปัญหา หรือคิดเพื่อหาความรู้ 

2.   ประ เด็นค าถาม  คือ  ปัญหาหรื อค าถามที่ ต้ อ งการรู้ หมาย ถึง 
ความสามารถระบุค าถามของปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไข หรือค าถามส าคัญที่
ต้องการรู้ค าตอบ 

3.   สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข้อความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้มาควรมีความกว้าง ลึก ชัดเจน และมีความถูกต้อง 

4.   ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องมีความน่าเช่ือถือ ความ
ชัดเจน ถูกต้อง และมีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 

5.   แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือแนวคิดทั้งหลายที่มีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี 
หลักการ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มีนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัญหา
หรือค าถามที่ต้องการหาค าตอบและต้องเป็นแนวคิดที่ถูกต้องด้วย 

6.   ข้อสันนิษฐาน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการคิดอย่างมเีหตุผล เพราะผู้
คิดต้องมีความสนใจในการตั้งสันนิษฐานให้ชัดเจน สามารถตัดสินได้ เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลมา
ใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 

7.   การน าไปใช้และผลที่ตามมา เป็นองค์ประกอบส าคัญของการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึ่งผู้คิดต้องค านึงถึงผลกระทบ ต้องมีความคิดไกล มองถึงผลที่ตามมารวมกับการน าไปใช้ได้
หรือไม่ เพียงใด 
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ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 110) การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ให้แก่นักเรียน ครูควรเตรียมสถานการณ์ดังนี้ เตรียมข้อมูลหรือสถานการณ์อย่างน้อย 2 สถานการณ์ 
เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและพิจารณาตัดสินใจว่า ข้อมูลใดถูกต้องหรือมีความน่าเช่ือถือมากกว่ากัน 

ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด ครูหรือ
ผู้ปกครองอาจมีการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น 

1.   เตรียมค าถามหรือสถานการณ์ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตหรือให้ค าตอบไว้แล้ว 
น ามาให้นักเรียนตัดสินใจว่าข้อสังเกตนั้น มีข้อสนับสนุน ข้อคัดค้าน หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริงเลย 

2.   เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน แล้วน ามาให้
นักเรียนสรุปจากข้อความหลักที่ก าหนด 

3.   เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วน ามาให้
นักเรียนตัดสินใจว่าข้อความใดจ าเป็นที่สุด หรือจ าเป็นต้องเกิดข้ึนก่อนจึงจะสมเหตุสมผล 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558: 57) การคิดวิจารณญาณ กรอบความคิดแรกเช่ือ
ว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ที่ใช้กับการเรียนการสอนโดยจะต้องมี
ประเด็นปัญหา มีการก าหนดปัญหา การก าหนดสมมติฐาน มีการแสวงหาทางแก้ การเก็บข้อมูลและ
การตีความ ซึ่งจะต้องด าเนินไปให้ครบกระบวนการ การคิดวิจารณญาณจึงจะเกิดข้ึนในตัวของผู้เรียน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งกระบวนการนี้ได้มีการทดลอง ค้นคว้า และท าวิจัยกันมาพอสมควร ส่วนกรอบ
ความคิดที่สองเป็นกระบวนการทางปรัชญา (Philosophical Analysis) โดยเน้นตรรกะ (Logic)      
ที่เน้นการใช้เหตุผล การโต้แย้งในทุกระดับของข้ันตอนของการศึกษาโดยจะต้องวางแผนและวาง
กระบวนการให้สอดคล้องกับภาพของตรรกะและใช้ทักษะของตรรกะในกระบวรการเรียนการสอนให้
เต็มที่ การคิดวิจารณญาณก็จะเกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้เอง อีกกรอบหนึ่งเป็นกรอบทางการศึกษา 
(Educational Process) ที่เน้นการผสมผสานแนวคิดและกิจกรรมของกระบวรการวิทยาศาสตร์และ
ทักษะของตรรกะมาใช้เพื่อให้ได้ความคิดวิจารณญาณข้ึน กระบวนการนี้ เริ่มจากการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาก่อนแล้วจึงพัฒนากระบวนการต่างๆ 

สรุป การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา ผู้ที่มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีลักษณะเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กระตือรือร้นในการ
ค้นหาข้อมูล มีเหตุมีผล ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ชัดเจน ประกอบการใช้ทักษะต่าง ๆ ในการพิจารณา 
การสังเกต การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรมีการเตรียมสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนพิจารณา
แก้ปัญหา  
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2.2.3  กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ผู้วิจัยจึงท าตารางวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดและการสรุปดังนี้ 
Dressel and Mayhew (1957 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555: 112) 

กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 ข้ัน 
1.   การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการก าหนดปัญหา ข้อโต้แย้ง 

วิเคราะห์ข้อความ หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของค าหรือข้อความ หรือ
แนวคิดภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ก าหนดให้ ระบุองค์ประกอบที่ส าคัญของปัญหา จัดองค์ประกอบ
ของปัญหาให้เป็นล าดับข้ัน 

2.   การรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการ
พิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อโต้แย้ง หรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือ แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3.   การจัดระบบข้อมูล เป็นความสามารถในการแสวงหาแหล่งที่มาของ
ข้อมูล วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ระบบ ข้อตกลงเบื้องต้นของข้อความ พิจารณาความ
เพียงพอของข้อมูล จัดระบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับ
ข้อมูลที่คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 
พิจารณาข้อมูลที่แสดงถึงความล าเอียงและการพิจารณาชวนเช่ือ และตัดความขัดแย้งของข้อความ 
และเสนอข้อมูลได้ 

4.   การเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการเลือกสมมติฐาน ที่สามารถ
เป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การก าหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล พิจารณาทางเลือกหลายๆทางในการแก้ปัญหา 

5.   การสรุป เป็นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือของ
ข้อมูล โดยจ าแนกข้อมูลที่มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเช่ือถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา เพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจสรุปใหม่ แล้วจึงน าข้อสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้ 

Decaroil (1973: 67-69) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ท า 

1.   การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเกี่ยวกับความหมายของ
ค า ข้อความ และการก าหนดเกณฑ์ เป็นความสามารถในการระบุลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ระบุปัญหาได้ 
รวบรวมสาระส าคัญและจุดเด่นของเรื่องราวต่าง ๆ 

2.   ทักษะการวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด แยกแยะ โดย
การค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อท าความเข้าใจกับสิ่งนั้น จนสามารถประเมินค่าและ  
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ตัดสินใจได้ สามารถสังเกต จ าแนกแยกแยะ บอกรายละเอียดของสิง่ต่าง ๆ  จุดต่างจุดร่วมของสิ่งต่างๆ 
และสามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

3.   ทักษะการสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลข้อมูล ทักษะการระบุข้อมูลที่
จ าเป็น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบข้อมูลแล้วสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ว่า     
ข้อมูลใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ข้อมูลใดน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ 

4.   การตีความข้อเท็จจริงและการสรุปอ้างอิงหลักฐาน การระบุอคติ       
การล าเอียง 

5.   การใช้เหตุผลโดยการระบุเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
6.   การประเมินผลโดยการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล   

โดยน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นอคติ 
สิ่งใดเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง สิ่งใดถูกหรือผิดจนสามารถตัดสินใจได้ 

7.   การประยุกต์ใช้ หรือน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ 
8.   การประเมินความส าเร็จของค าตอบ โดยการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความ

เพียงพอของค าตอบตามทฤษฎี  
 Ennis (1987, อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 98) กล่าวถึงกระบวน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
1.   การนิยาม ได้แก่ การระบุจุดส าคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระเหตุผล

ทั้งที่ปรากฏ และไม่ปรากฏ การตั้งค าถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  การระบุเงื่อนไขข้อตกลง
เบื้องต้น 

2.   การตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล       
การตัดสินความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 

3.   การอ้างในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่        
การอ้างอิงและตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย 

Paul and Elder (2008 อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 100) อธิบาย
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ดังนี้  

1.   ตระหนัก มองเห็นประเด็นปัญหา 
2.   เข้าใจถึงประโยชน์ของการขบคิด หรือพิสูจน์เรื่องดังกล่าว 
3.   รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับประเด็น 
4.   เปรียบเทียบความกระจ่าง ต่อประเด็นปัญหา 
5.   ตีความ แปลความหมายจากข้อมูลหลักฐานและประเมินสิ่งที่ได้มาอย่าง

ใช้ความคิดวิเคราะห์วิพากษ์ 
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6.   มองเห็นความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงของข้อมูล รวมทั้งมองเห็นช่องว่าง
ความขัดแย้งกันของข้อมูลด้วยเหตุและผล 

7.   สรุปประเด็นอย่างรอบคอบ 
8.   ทดสอบข้อสรุป 
9.   จัดความคิดใหม่ตามสิ่งที่พิสูจน์หรือวิเคราะห์ด้วยหลักฐานและเหตุผล 

แล้วน าบทสรุปมาใช้ประโยชน์ในชีวิต หรือการท างาน 
Swartz and Park (2010: 100) สรุปว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อการเรียนการสอน มีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ 
1.   การได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐาน ที่อาจเป็นข้อมูลช้ันต้น หรือข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ ที่เพียงพอเหมาะสม ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ 
2.   การอนุมานหรือการวินิจฉัย เป็นการสรุปเหตุผล ข้อมูลจากการประเมิน 

ตีความหมายของข้อมูล การตรวจสอบจากหลกัฐาน เหตุผลว่า สามารถอธิบาย คาดการณ์ น าไปสู่การ
เผยแพร่ด้วยเหตุผลมากน้อยขนาดไหน 

อุษณีย์ โพธิสุข (2544: 21-23) ได้ท าการวิเคราะห์แนวคิดของผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสนอว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรประกอบด้วย       
การนิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลัก
ตรรกศาสตร์ และการประเมินการสรุปอ้างอิง แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   การก าหนดปัญหา หมายถึง ท าความเข้าใจกับปัญหาโดยพิจารณาเพื่อท า
ความชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ การหา การรวบรวมประเด็น
ปัญหา ท าความชัดเจนว่าอะไรเป็นตัวปัญหาที่แท้จริง การจดัล าดับปญัหา การก าจัดปัญหาที่อาจไม่ใช่
ปัญหาที่แท้จริงออกไป การแยกประเด็นปัญหา รวมทั้งการนิยามความหมายของค าหรือข้อความ การ
นิยามปัญหาเป็นกระบวนการทีเ่ปน็จุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการกระตุ้นให้บุคคล
เริ่มต้นคิดเมื่อตระหนักว่ามีปัญหาหรือข้อโต้แย้งหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือ จะพยายามหา
ค าตอบที่เหมาะสมเหตุสมผลเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาน้ัน ปัญหาจึงเป็นสิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.   การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อ
โต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ การพิจารณาหาข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหา รวมทั้ง
การดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ เมื่อบุคคลพบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
หรือความสงสัย จะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นจากแหล่งต่าง  ๆ ให้มากที่สุดเพื่อให้
ครอบคลุมปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นที่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
ส่วนมากเป็นข้อมูลที่เป็นปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือ ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
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ส าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกตด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูล
จากรายงานผลการสังเกตของผู้อื่น 

3.   การจัดระบบข้อมูล  หมายถึง การพิจารณาความน่าเ ช่ือ ถือของ
แหล่งข้อมูล พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ภายหลังจากได้รับการ
รวบรวมข้อมูลจะต้องพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ที่ขาดความน่าเช่ือถือก็จะต้องตัดทิ้ง ส่วนข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือก็จะเก็บไว้ใช้ต่อไป 
ขณะเดียวกันก็ต้องประเมินความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าจะน าไปสู่การ
อ้างอิงได้หรือไม่ ในการสรุปอ้างอิงถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีก เมื่อรวบรวม
มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอแล้ว จะต้องมีการจัดระบบข้อมูลที่รวบรวม
ได้โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลคือ จ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อน ามาจัด
กลุ่ม และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

4.   การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของ
ปัญหา หรือข้อมูลที่คลุมเครือ โดยการน าข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเช่ือมโยง หา
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดแนวทางการสรุปที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูลที่ปรากฏ โดยพิจารณาเลือก
แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด หรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการอ้างอิงต่อไป 

5.   การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักเหตุผลหรือหลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การ
พิจารณาเลือกแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและฐานที่มีอยู่ หลังจากก าหนดแนวทางเลือกที่
อาจจะเป็นไปได้ก็จะพยายามเลือกวิธีการ หรือแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะน าไปสู่การสรุปที่
สมเหตุสมผล การใช้เหตุผลเป็นทักษะวิธีการคิดที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจสรุป และเป็นทักษะการคิดที่
ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะการคิดที่ดีข้ึนอยู่กับการใช้เหตุผลที่ดี และการสรุปที่ดี
ที่สุดจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเหตุผลที่ดีด้วย ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงจ าเป็นต้องใช้
เหตุผลที่ดีเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลและคุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน เพราะฉะนั้น
กระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วยให้การสรุปอ้างอิงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล คือ การใช้เหตุผลแบบ
อุปมานและอนุมาน หรือการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 

6.   การประเมินและสรุป หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการ
สรุปอ้างอิงหลังจากการตัดสนใจสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินข้อสรุปอ้างอิงว่า
สมเหตุสมผลหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ผลที่เกิดข้ึนจะ
เป็นอย่างไร    ถ้าข้อมูลที่ได้รับมีการเปลีย่นแปลงและค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมต้องกลับไปรวบรวม ข้อมูล
ที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งสมมติฐานและข้อสรุปอ้างอิงใหม่ 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549: 61) ได้กล่าวว่า กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์     
จะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดล าดับข้ันของการคิดวิพากษ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติได้ 5 ข้ันตอน
อันได้แก่ 

ข้ันที่หนึ่ง เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวัง (Trigger event) และเมื่อ    
สมมติฐานที่เราคาดหวังว่าน่าจะเกิดข้ึน ไม่สอดคล้องกับความจริงที่ประสบ 

ข้ันที่สอง การประเมินสถานการณ์ (Appraisal) โดยตรวจสอบด้วยตนเอง
อย่างละเอียดว่าเกิดสิ่งใดข้ึน เพื่อประเมินค่าว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างไร  

ข้ันที่สาม การวินิจฉัยตรวจสอบอย่างละเอียด (Exploration) เริ่มยอมรับ
ความขัดแย้ง และพยายามหาทางอธิบายความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเพื่อลดความรู้สึกไม่สบายใจ อันน าไปสู่
ข้ันที่สี่ ท าให้เกิดการค้นพบหาทางเลือกใหม่ ค าตอบใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ การจัดระเบียบโลกทัศน์ใหม่   
เป็นต้น 

ข้ันที่สี่ พัฒนามุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม (Development of Alternative 
Perspectives) เมื่อพบว่าสิ่งที่เคยเช่ือ เคยยึดถือไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป จึงพยายามหาทาง
เลือกใหม่ มุมมองใหม่ และพัฒนามุมมองใหม่เหล่าน้ันในทางปฏิบัติโดยคิดว่าจะต้องดีกว่าเดิม 

ข้ันที่ห้า บูรณาการวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน (Integration) โดยคิดว่า
สิ่งนั้นถูกต้องและสมเหตุสมผล ข้ันนี้เป็นล าดับข้ันของการเปลี่ยนแปลงข้ันสุดท้ ายที่ท าให้เกิด        
โลกทัศน์ใหม่ ทัศนคติใหม่ สมมติฐานใหม่ และเริ่มเกิดความคุ้นเคยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน   

Bloom Gange (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 197-
198 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555: 111-112) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการที่เริ่มจากสัญลักษณ์ทางภาษา จนโยงมาเป็นความคิดรวบ
ยอด เป็นกฎเกณฑ์และน ากฎเกณฑ์ไปใช้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.   สังเกต ให้ผู้ เรียนสังเกต รับรู้  และพิจารณาค า ข้อความ หรือภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ท าให้กิจกรรมการรับรู้ เข้าใจ ได้ความคิดรวบยอดที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ สรุปเป็นใจความส าคัญครบถ้วน ตรงตามหลักฐานข้อมูล 

2.   อธิบาย ให้ผู้เรียนอธิบายหรือตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ก าหนด เน้นการใช้เหตุผลด้วยหลักการ กฎเกณฑ์ อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบ
ให้น่าเช่ือถือ 

3.   รับฟัง ให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตน    
ได้ฟังและตอบค าถามตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้
อารมณ์หรือถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 
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4.   เช่ือมโยงความสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของสิ่งต่าง ๆ จัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน หาเหตุผลหรือกฎเกณฑ์มาเช่ือมโยงในลักษณะ
อุปมาอุปไมย 

5.   วิจารณ์ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ ค ากล่าว แนวคิดหรือ
การกระท าที่ก าหนด แล้วให้จ าแนกหาข้อดี ข้อด้อย ส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนส าคัญหรือส่วนที่ไม่ส าคัญ
จากสิ่งนั้น ด้วยการยกเหตุผลและหลักฐานประกอบ เช่น บอกว่าการกระท านั้นไม่เหมาะสม เพราะ
อะไร ท าถูกต้องเพราะอะไร 

6.   สรุป ให้ผู้เรียนพิจารณาการกระท า หรือข้อมูลต่างๆ ที่เช่ือมโยงเกี่ยวกัน
แล้วสรุปผลอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อมูล เช่น การกระท าน้ันผู้เรียนเห็นว่าเป็นการกระท าที่
ถูกต้อง ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร ข้อความที่กล่าวมานั้นเช่ือถือได้หรือไม่
อย่างไร 

 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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โพธิสุข 
(2544) 

เกรียงศักดิ ์
เจริญวงศ์

ศักดิ ์
(2549) 

ผู้วิจัย 

การก าหนด
ปัญหา 
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ข้อมูล 

       

การตั้งสมมติฐาน        
การเลือก
สมมติฐาน 

       

การสรุป        
 



46 
 

ในการศึกษากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากนกัวิชาการ ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการศึกษาและนักวิชาการท่านต่างๆ ผู้วิจัยสรปุกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 5 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.   การระบุปัญหา คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา บอกปัญหา
สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน  

2.   การรวบรวมข้อมูล คือ การค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่เกิดข้ึนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  

3.   การพิจารณาข้อมูล คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล แยกแยะความ
แตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ โดยอธิบายเหตุผลและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูล 

4.   การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา คือ การบอกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาโดย
พิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ เกิดข้ึน พิจารณาข้อดีข้อจ ากัดของ
ทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 

5.   การประเมินข้อสรุป คือ การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 

จากแนวทางการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิด  
มโนมติทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและระดับ 
ประเทศ แนวทางการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้         
ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ รู้แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิด และคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เมื่อน าแนวทางของการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปข้ันตอน
ของการจัดการเรียนรู้ได้เป็นดังนี้ 

1.   การระบุปัญหาเศรษฐกิจ คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา    
ทางเศรษฐกิจ ระบุปัญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึน  

2.   การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ  คือ การค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือกข้อมูล      
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจน  
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3.   การพิจารณาข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ปัญหาเศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ         
โดยอธิบายเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 

4.   การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คือ การบอกทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดี
ข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 

5.   การประเมินข้อสรุป คือ การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 
 
  2.2.4  แนวทำงกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

 นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงแนวสอนกระบวนการคิด    
อย่างมีวิจารณญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Ennis (2002: 113) ผู้เช่ียวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เสนอแนว 
ทางการสอนไว้ว่า คือการใช้ความคิดในการหาหนทางหลาย ๆ  ทาง การหาสมมติฐานไว้หลาย ๆ  อย่าง 
และอธิบายเหตุผลแต่ละด้าน 

1.   ให้ความส าคัญกับเหตุผล ตอบค าถามให้ได้ ว่าท าไม ถ้าเหตุผล           
ยังไม่เพียงพอ ไม่มีน้ าหนัก ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีความเห็นสอดคล้องกัน 

2.   ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และแสดงถึง     
การรับฟังคนอื่น 

3.   ให้ผู้เรียนฝึกคิดร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้กระบวนการคิดของคนอื่น 
4.   ตั้งค าถามกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็น

ปัญหา หรือค าถามว่ามีค าตอบหรือไม่ 
5.   ให้เวลากับนักเรียนอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับแต่ละโจทย์ 
6.   มีข้อตกลงเกณฑ์การประเมินในแต่ละเรื่อง 
Swartz and Park (2010: 111) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด

อย่างมีวิจารณญาณในช้ันเรียนว่า ต้องสร้างความตระหนักถึงผลเสียของข้อมูลที่ไม่น่าเช่ือถือ         
ค าบอกเล่าของผู้อื่น ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูล การรับและน าข้อมูลไปเผยแพร่      
โดยไม่ตั้งขอสงสัยว่าข้อมูลนั้นเช่ือถือได้หรือไม่ ปัญหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอ  

1.   ระดับความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาใช้ ซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้อมูล
ที่มากับหลักวิชาการ เช่น ข้อมูลจากหนังสือต าราที่มีแหล่งอ้างอิงจากค าบอกเล่าของคนที่ป้ายรถเมย์        
กับข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ย่อมมีระดับความน่าเช่ือถือที่แตกต่างกัน 
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2.   การสังเกตข้อความที่ขัดแย้งกัน สังเกตจากข้อมูลที่ขัดแย้งกัน สิ่งที่เกิน
ความคาดหมายหรือสิ่งที่ผิดปกติ 

3.   การสังเกตวิธีสรุปข้อมูล ผู้เรียนตัดสินจากการพิจารณาข้อมูลย่างเดียว 
หรือตัดสินโดยมีองค์ประกอบหรือเหตุผลอื่น ๆ หรือไม่ หากผู้เรียนสรุปโดยอาศัยการสันนิษฐานจาก
ข้อมูลล้วนๆ ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินได้ 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2554: 113-114) ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
สอนว่าการพัฒนาเนื้อหาหลักสตูรทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ต้องดูลักษณ์หรือองค์ประกอบ
ตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วน ามาปรับย่อยให้ง่ายต่อการเรียน     
ซึ่งประเด็นในการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนอาจเป็นดังนี้ 

1.   ความคิดอย่างมีวิจารณญาณคืออะไร 
2.   อะไรที่เป็นการให้เหตุผลอย่างไร้สาระหรือไม่ตรงประเด็น 
3.   การพิจารณาข้อกล่าวอ้าง 
4.   การพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างหรือสถานการณ์ 
5.   การใช้ตรรกะ 
6.   ความเป็นไปได้ 
7.   ความคิดกับความรู้สึก 
8.   การด่วนสรุป 
9.   เทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือ 
10.  ข้อโต้แย้งและการพิสูจน์ 
11.  การพิจารณาเรื่องค านิยามที่มีส่วนเกี่ยวกับความคิดและตัดสินใจ 
12.  การเรียนที่จะเปิดใจให้กว้าง 
Stephen Brookfield (1987 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 36-37) 

ได้เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังนี้ 
1.   การให้นิยามและการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้น (Basic Assumptions) 

ที่ท้าทายการคิด ซึ่งแต่ละบุคคลมีมุมมองการคิดที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ
ส่วนตัว และค่านิยม การตอบโดยการตั้งข้อสันนิษฐานช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็น
อย่างดี ดังตัวอย่างค าถาม เช่น เมื่อท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆขาดว่ิน ท่านตั้งข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับบุคคลนี้อย่างไร เมื่อท่านเห็นการแต่งตัวแนวร็อคของนักร้องคนหนึ่ง ท่านคิด
อย่างไรกับวิถีชีวิตของเขา หรือเมื่อท่านได้ฟังว่าเพื่อนของท่านคนหนึ่งติดเช้ือ HIV ท่านคิดอย่างไร 

การตอบค าถามดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการคิดและตั้งข้อสันนิษฐานเอง 
บางคนอาจมีหลักฐานข้อมูลที่เช่ือถือได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นมุมมองส่วนตัวมากกว่า ดังนั้น
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การฝึกคิดด้วยกิจกรรมนี้จึงควรกระตุ้นให้ใจกว้าง มีเหตุผลเชิงคุณธรรม เพื่อเมื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิด เป้าหมายคือ การเป็นนักคิดที่ดี และเป็นพลเมืองดี 

2.   การจัดโครงการและกิจกรรมให้สืบค้นและจินตนาการเรื่องต่าง ๆ 
3.   ให้ไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับมุมมองของตนเองและมุมมอง

ของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องเป็นของผู้เรียนเอง 
4.   การฝึกคิดให้เหตุผลต่าง ๆ (Reasoning skills) 

5.   ใช้กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุปหลักการ และร่วมกันอภิปราย

สะท้อนความคิด 

วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 35) ได้อธิบายหลักการและแนวปฏิบัติในการ

ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Basic Principles for Critical and 

Corrective Thinking)  

1.   ให้ความส าคัญและจัดโอกาสให้นัก เรียนได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับ

ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

2.   สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

3.   ส่งเสริมความร่วมมือในการคิด การอภิปราย แสดงความคิดเห็น     

อย่างทั่วถึงและตลอดเวลาของการเรียนรู้ 

4.   ช้ี ให้ เห็นความส า คัญและประ โยชน์ของทักษะการ คิดอย่างมี

วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

5.   ส่งเสริม พัฒนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ใช้ความคิดในการตัดสิน 
(Judgment) และตัดสินใจ (Decision Making) ในเรื่องต่างๆ ให้มีโอกาสรู้ว่าผลการตัดสินใจอย่างไร
ที่ดีและเหมาะสม และอย่างไรคือสิ่งไม่เหมาะสม เป็นต้น 

สรุป แนวการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรมีการน า
องค์ประกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาปรับย่อยให้ง่ายต่อการเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ความคิด ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
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  2.2.5  ประโยชน์ของกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ดังนี ้Paul (1993 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544 : 59-60) กล่าวว่า 
1.   ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอย่างมีหลักการและเหตุผลและได้งาน  

ที่มีประสิทธิภาพ 
2.   ช่วยให้ผู้เรียนประเมินงานโดยใช้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล 
3.   ส่งเสริมใหรู้้จกัประเมินตนเองอย่างมีเหตุผล และมีทักษะในการตัดสินใจ 
4.   ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
5.   ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
6.   ช่วยให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้น

ความรู้ ทฤษฎี หลักการ ตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย และลงข้อสรุป 
7.   ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาและสื่อความหมาย 
8.   ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง  

คิดอย่างกว้างขวาง และคิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล 
9.   ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความมี

ระเบียบวินัย ความเมตตา และเป็นผู้มีประโยชน์ 
10.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน พูด ฟัง ได้ดี 
11.  ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ต่อเนื่องในสถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง 
ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 102) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณนับว่า

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับคนเราที่ใช้ในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
ในโลกข่าวสารข้อมูลและเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน บุคคลที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณย่อมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักการ สามารถควบคุม จัดการ     
และตรวจสอบความคิดของตนเองได้ รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีเป็นทักษะที่ดีในอันที่จะช่วยปรับปรุงชีวิตให้ดีข้ึน และเดินไปในแนวทางที่
ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นทักษะส าคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้มีลักษณะ “คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา
เป็น” อันเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดไป นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่
สังคมไทยควรพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้โดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สรุป ประโยชน์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีหลักการและมีเหตุผล ฝึกทักษะในการ
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ก าหนด แก้ไขปัญหา การใช้ภาษา การสื่อความหมาย สามารถคิดได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตลอดจนคิด
อย่างสมเหตุสมผล 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

3.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ไพศาล หวังพานิช (2523: 137) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic 
Achievment) หมายถึงคุณลักษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือจาก
การสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) 
ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไหร่ มีความสามารถอย่างไร 

อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530: 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ระดับความส าเร็จที่ได้รับจากการเรียน ซึ่งได้ประเมินผลจากสองวิธี คือ (1) กระบวนการที่ได้
จากแบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทั่วไป (2) กระบวนการที่ได้จากเกรด
เฉลี่ยของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อนและช่วงเวลาที่ยาวนาน   

กรมวิชาการ (2534: 21) ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ปริมาณ
และทักษะของความรู้ในสาขาวิชาที่บุคคลได้รับ ลักษณะการจัดองค์ประกอบและโครงสร้างของ
ความรู้และการใช้ประโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแก้ปัญหาในการคิดเชิงสร้างสรรค์             
ในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้ออ้างและในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นเป็นการบอก
ความสามารถของผู้เรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจ 
และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

อารมณ์ สนานภู่ (2539: 17) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเป็นผลมาจากการกระท า
ที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาด
ของความส าเร็จที่ได้จากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อาจได้มาจากกระบวนการทีไ่ม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น อาจจะได้จากการสังเกต การตรวจการบ้าน 
หรืออาจได้มาในรูปของระดับคะแนนที่ได้จากโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและ
ระยะเวลาที่นาน หรืออาจได้มาด้วยการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ หรือได้จากกระบวนการอื่น เช่น จากการสังเกต การตรวจการบ้าน การปฏิบัติ เป็นต้น  
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3.2  ลักษณะกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ไพศาล หวังพาณิช (2523: 137) แบ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวิชาที่สอน ซึ่งสามารถวัดได้  2 แบบ คือ  
1.   การวัดด้านปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ

ทักษะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าว ในรูปการกระท าจริงให้ออกเป็น
ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่างเป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
(Performance Test) 

2.   การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้โดยใช้ 
“ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ” 

บุญศรี พรหมพันธ์ุ และนวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม (2545: 221-223) การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการวัดสมรรถภาพทาง
สมองเป็นส าคัญ จุดมุ่งหมายดังนี้ 

1.   เพื่อจัดต าแหน่งผู้ เรียน เป็นการจัดต าแหน่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม  ๆ ตาม
ความสามารถ กล่าวคือ ผู้เรียนมีความสามารถใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม การทดสอบเพื่อจัดต าแหน่งนั้น ต้องมี
การทดสอบก่อนการเรียนการสอนวิชาน้ัน ๆ 

2.   เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนทราบศักยภาพของตนเองในขณะนั้น และใช้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรม
ด้านต่าง ๆ ของตนเองให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

3.   เพื่อปรับปรงุการเรียนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนควรท าอย่างต่อเนื่อง 
อาจใช้เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยย่อย ซึ่งเมื่อพบผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษาผู้เรียนว่ามีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในเรื่องใด จะได้ท าการ
แก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้นจึงประเมินผลอีกครั้ง 

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับ
เนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ท าการวัดผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
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3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวัดผลสัมฤทธิ์ 
 นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงเครื่องมือการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2531: 146-147) แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้

เป็น 2 พวก คือ 
1.   แบบทดสอบของผู้สอน หมายถึง ชุดค าถามที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อค าถาม

เกี่ยวกับความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนว่า ผู้เรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องที่ตรงไหน จะได้
สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดดูความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่ ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการของ
ผู้สอน 

2.   แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างข้ึนจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรือจากผู้สอนที่สอนวิชาน้ัน แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งคุณภาพดีพอ 
จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการ
เรียนการสอนในเรื่องใดๆก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอบและมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนน 

โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง คะแนนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ       
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 

4.1 ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ 
นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจ   

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีความหมายสอดคล้องและใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงท าตารางวิเคราะห์ความหมายของ        
การตัดสินใจ และสรุปไว้ดังนี้ 

 Easton (1976: 4) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก การเลือกเป็นข้ันตอน
หนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ เป็นข้ันตอนหนึ่งที่เกิดข้ึนหลังจากประเมินทางเลือกต่าง ๆ และเลือก
ทางเลือกหนึ่งน าไปปฏิบัติ 

Swartz and Perkins (1990: 45) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การคิดและการ
ริเริ่มในการค้นหาทางเลอืก ตรวจสอบเหตุผลของแต่ละทางเลือก และประเมินเหตุผลที่น ามาใช้ในการ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
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รศนา อัชชะกิจ (2539: 84) กล่าวถึงการตัดสินใจว่า การตัดสินใจเป็นพฤติกรรมขณะ
เมื่อบุคคลต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ก าลังรอคอยการตัดสินใจตั้งแต่ 2 ทางเลือกข้ึนไป           
และจ าเป็นต้องเลือกสิ่งหนึ่งจากหลายสิ่ง ในบางกรณีถ้าทีทางเลือกที่ดีมีประโยชน์มากกว่าหนึ่งสิ่ง           
ก็อาจเลือกสองสามสิ่งจากหลายสิ่งก็ได้ 

ยุดา รักไทย (2542: 1) ไดก้ล่าวว่า การตัดสินใจเลือกเอาวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ อย่างที่มีอยู ่

ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ (2546: 99) กล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึง การเลือกทางเลือกมาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา อาจกล่าวได้ว่า การตัดสินใจจะเกิดข้ึนมาได้ต้องมีทางเลือกหลาย  ๆ ทาง
เกิดข้ึนก่อน จากนั้นจึงน าทางเลือกเหล่านั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน จนได้ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดแล้วจึงน าแนวทางที่เลือกนั้นมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  

ก้องเกียรติ ธนะมิตร (2551: 56) กล่าวว่า การตัดสินใจคือ การกระท าของบุคคลในการ
ที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดยรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่น  ๆ        
ที่ส าคัญโดยการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความ
ต้องการของผู้เลือกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งน าผลการตัดสินใจไปใช้ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 38) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) เกี่ยวของกับ
ทักษะการคิดในการเลือกค าตอบที่ดีที่สุดจากหลายๆแนวคิด โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อจ ากัดทุก
ข้ันตอนในการแก้ปัญหาและประเมินการตัดสินใจจากผลที่ เกิดข้ึน การตัดสินใจข้ันพื้นฐาน
ประกอบด้วย ความสามารถในการสังเกต เก็บข้อมูล ตีความหมายข้อมูล เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อจ ากัด 
จ าแนกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความหมายของการตัดสินใจ  สรุปได้ว่า การตัดสินใจหมายถึง       
การสร้างทางเลือก โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือก       
ที่ดีที่สุด  

4.2  แนวคิดทฤษฎีของกำรตัดสินใจ 
 การพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ มีนักวิชาการได้ศึกษาแนวคิดและความส าคัญ

ของการตัดสินใจของนักวิชาการดังนี้ 
 Feldman and Anold (1983 อ้างถึงใน สมศรี สัจจะสกุลรัตน์, 2537: 17) ได้แบ่ง

ทฤษฎีการตัดสินใจออกเป็น 3 ทฤษฎี คือ 
1.   ทฤษฎีการตัดสินใจแบบดั้งเดิม (Traditional Theory) เป็นทฤษฎีที่มีสมมติฐานว่า 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล ยึดระเบียบแบบแผนเป็นเกณฑ์ ผู้ตัดสินใจสั่งการได้
พยายามสรรหาหรือคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จให้มากที่สุด 
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2.   ทฤษฎีพฤติกรรมในการตัดสินใจ (Behavioral Theory) Simon (1976, cited in 
Swansburg and Swansburg, 1996: 228) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจ
เลือกทางเลือก โดยการพิจารณาความรู้จากข้อมูล ซึ่งบุคคลจะประเมินทางเลือกต่าง  ๆ ไปเรื่อย ๆ    
จนพบทางเลือกหนึ่งที่พอใจและยอมรับได้ นับว่าเป็นการตัดสินใจที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มชน 
หรือองค์การที่มีความสลับซับซ้อนมาก เพราะพฤติกรรมเหล่านี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ผู้ตัดสินใจจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการ
ตัดสินใจมากขึ้น เช่น ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ-
ต่าง ๆ ทางสถิติและการวิจัย เป็นต้น 

3.   ทฤษฎีความขัดแย้งในการตัดสินใจ (Conflect Theory of decision making)     
Lanis and Mann (1983 อ้างถึงใน สมศรี สัจจะสกุลรัตน์, 2537: 52) พัฒนาแนวคิดที่ว่าการ
ตัดสินใจนั้น โดยธรรมชาติแล้วเกิดจากความกดดันและความขัดแย้ง การที่บุคคลมีความกดดัน      
และความขัดแย้งในระดับสูง จะสามารถใช้กระบวนการตัดสินใจได้ในระดับที่เหมาะสม และคุณภาพ
ของการตัดสินใจข้ึนอยู่กับกระบวนการประมวลและประเมินข้อมูล  

โรวี อลัน เจ (1992/2550: 20) กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับประเด็นปญัหาซึ่งเป็น
สิ่งที่วัดและประเมินได้ยาก แต่มักเป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสิ่งที่ได้ท าหรือ
ตัดสินใจลงไปเสมอ หลายปีที่ผ่านมา มีคนจ านวนมากได้พัฒนาเทคนิคเพื่ อจัดการกับความยุ่งยาก
ดังกล่าวโดยเทคนิคเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ และคณะ (2546: 100) กล่าวว่า “การตัดสินใจ” กับการแก้ปัญหา
เป็นของคู่กัน เมื่อใดที่มีปัญหา การตัดสินใจจะเกิดข้ึนมาทันที อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาคือช่องว่างหรือ
ความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบันกับสภาพการณ์ไม่ดีที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ส่วนการ
ตัดสินใจคือการเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ วิธีที่มีอยู่ 

วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์ (2547: 16) กล่าวถึงความส าคัญของ กระบวนการตัดสินใจ 
เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ตัดสินใจสามารถเลือกสรรและค้าหาทางออกในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจประกอบด้วยล าดับของข้ันตอนต่างๆที่จะน าไปสู่
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าให้ผลที่ตามมาเป็นไปตามที่ต้องการหรือใกล้เคียงกับ
ความต้องการท าให้ผู้ตัดสินใจได้รับความพึงพอใจ 

ทิศนา แขมณี (2549: 72) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็น 1 ใน 4 ทักษะกระบวนการคิด 
โดยทักษะกระบวนการคิดมีดังนี้ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดตัดสินใจ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการวิจัย ซึ่งกระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
พิจารณาเลือกตัวเลือกที่มีตั้งแต่ 2 ตัวเลือกข้ึนไป โดยทางเลือกนั้นอาจเป็นวัตถุสิ่งของ หรือแนวปฏิบัติ
ต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ไชย ณ พล (2550: 13) กล่าวว่า ในการตัดสินใจแต่ละครั้งมีองค์ประกอบหลายประการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ 1) ปรารถนา 2) เหตุผล 3) ความรู้สึก 4) อารมณ์ 5) สิ่งเร้าแวดล้อม 
6) รสนิยม 7) ประโยชน์ 8) กรรม 9) ความจ าเป็น 10) ความรับผิดชอบ 11) ปัญญาทราบผลต่อเนื่อง 
12) ความสัมพันธ์ 13) ประสบการณ์ 14) ข้อมูลข่าวสาร 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมในการตัดสินใจ (Behavioral 
Theory) ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยการพิจารณาความรู้จากข้อมูล     
ซึ่งบุคคลจะประเมินทางเลือกต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนพบทางเลือกหนึ่งที่พอใจและยอมรับได้ เป็นการ
ตัดสินใจที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มชน หรือองค์การที่มีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
เนื้อหาในการวิจัยซึ่งมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษานโยบายและวิธีการของรัฐบาลที่ใช้ใ นการพัฒนาและ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื่องนโยบายการเงินและการคลัง 

4.3 กระบวนกำรตัดสินใจ 
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัยจึง

ท าตารางวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดและการสรุปดงันี ้
Roberta Woolever and Kathryn P. Scott (1988: 69) ได้กล่าวถึง กระบวนการ

ตัดสินใจ 6 ข้ัน 
1.  ตระหนักถึงปัญหา 
2.  นิยามปัญหา 
3.  สร้างทางเลือก 
4.  ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
5.  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
6.  ผลการประเมิน 
โรวี อลัน เจ (1992/2550: 20) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน 
1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความส าเร็จ 
2. การก าหนดกรอบของประเด็นปัญหาอย่างเหมาะสม 
3. การสร้างทางเลือก 
4. การประเมินทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล (2542: 5-6) ได้กล่าวถึงข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
ข้ันที่ 1 ให้ค าจ ากัดความประเด็นของปัญหา 
ข้ันที่ 2 ก าหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
ข้ันที่ 3 วินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจ 
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ข้ันที่ 4 ก าหนดทางเลือก 
ข้ันที่ 5 วินิจฉัยเปรียบเทียบหรือจัดอันดับทางเลือกต่างๆ ภายใต้เกณฑ์ในการตัดสินใจ 

แต่ละเกณฑ์ 
ข้ันที่ 6 ค านวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากล าดับความส าคัญเป็นเกณฑ์  
ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ (2546: 101) กล่าวถึงข้ันตอนของการตัดสินใจไว้ดังนี้ 
1. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่กระบวนการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ

จากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ันแล้วน าข้อมูลข่าวสารมาท าการวิเคราะห์ เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ ยิ่งได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะจะท าให้การตัดสินใจถูกต้อง             
ไม่ผิดพลาด ซึ่งจะท าให้เราสามารถก าหนดปัญหาได้อย่างถ่องแท้ 

2. คาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะต้องก าหนดกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจด้วย 
3. การพิจารณาแนวทางหรือเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติ

และรวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินค่าส าหรับแนวทาง
ปฏิบัติน้ันๆ ควรพิจารณาหาทางเลือกไว้หลายๆทาง 

4. เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง ก าหนด
ทางเลือกโดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติวินิจฉัยเปรียบเทียบเพื่อจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก
ต่าง ๆ ภายใต้เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ 

6. พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดและวัดผลการปฏิบัติโดยน าไปเปรียบเทียบกับการ
คาดคะเนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น 

วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์ (2547: 16) กระบวนการตัดสินใจ มีอยู่ด้วยกัน 5 ข้ันตอน 
1. การรับรู้ปัญหา (problem acknowledgement) 
2. การวิเคราะห์ปัญหา (problem analysis) 
3. การก าหนดทางเลือก (determination of alternatives) 
4. การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก (evaluation and comparison) 
5. การเลือกทางเลือก (selection of alternatives) 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2547: 43) ได้น าเสนอข้ันตอนของการตัดสินใจ ไว้ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูลที่ดีท าให้สามารถก าหนดและอธิบายประเด็นส าคัญของปัญหาได้ 
2. การประเมินค่าตามเกณฑ์ที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม ท าให้สามารถคิดและคาดถึง

ผลดี ผลเสียในการเลือกและการตัดสินใจ 
3. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นที่ประเมินค่าแล้วท าให้สามารถก าหนด

ทางเลือก (alternative) และทางออก (assumption) ของสถานการณ์และปัญหาได้ 
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4. เมื่อมทีางเลือกหลายทาง บุคคลต้องอาศัยหลกัการประสบการณ์และการท านายผล 
มาสร้างเกณฑ์ เพื่อเลือกทางเลอืกที่ดีทีสุ่ด 

5. ถ้าไม่มีทางเลือก หรือ มีทางเลือกทางเดียวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องหาทางออก
ใหม่ (new assumption) ที่น่าจะเป็นไปได้ 

6. ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดวางแนวทางปฏิบัติที่ได้ผล 
ทิศนา แขมมณี (2549: 72) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจว่า มี 5 ข้ัน ดังนี้ 
1. การระบุเป้าหมายหรือปญัหาที่ต้องการตัดสินใจ 
2. การระบุทางเลือก 
3. การวิเคราะห์ทางเลือก 
4. การจัดล าดับทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือก 
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2552: 145) ได้กล่าวถึง การตัดสินใจที่ค านึงถึงประโยชน์ที่พึงได้

สูงสุด มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ตระหนักว่ามีปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 
2. ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก 
3. ให้ค่าน้ าหนักแต่ละเกณฑ์ 
4. ก าหนดตัวเลือก 
5. ประเมินตัวเลือก 
6. เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด 
ชนาธิป พรกุล (2554: 284) ได้ศึกษากระบวนการคิดตัดสินใจ มี 5 ข้ันตอนดังนี ้
1. การระบุเป้าหมายหรือปญัหาที่ต้องการตัดสินใจ 
2. การระบุทางเลือก 
3. การวิเคราะห์ทางเลือก 
4. การจัดล าดับทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือก 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 

นักวิชาการ 
 
ข้ันตอน 

Roberta 
and 

Kathryn 
(1988) 

โรวี อลัน เจ 
(1992/2550) 

วิฑูรย์ 
ตันศิริคงคล  

(2542) 

ทิพย์วัลย์ 
สีจันทร์ 
(2546) 

วรัญญา 
ตันบุรินทร์ทิพย์ 

(2547) 

สุมน 
อมรวิวัฒน์ 

(2547) 

ทิศนา 
แขมมณี 
(2549) 

มณีวรรณ 
ฉัตรอุทัย 
(2552) 

ชนาธิป 
พรกุล 
(2554) 

ผู้วิจัย 

ระบปุัญหา           
รวบรวมข้อมูล           
คาดคะเนผล           
การก าหนดเกณฑก์าร
ตัดสินใจ 

          

การสร้างทางเลือก           
การประเมินทางเลือก           
จัดล าดับความส าคัญของ
ทางเลือก 

          

ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม           
การเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุด 
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ในการศึกษากระบวนการตัดสินใจจากนักวิชาการ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการ
ตัดสินใจจากนักวิชาการท่านต่าง ๆ พบว่ามี 3 ข้ันตอนส าคัญที่ปรากฏในข้ันตอนของนักวิชาการทุก
ท่าน คือ การสร้างทางเลือก การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้ข้ันตอน
ของความสามารถในการตัดสินใจสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ปรับ
ค าอธิบายให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยสรุปไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.   การสร้างทางเลือก หมายถึง การระบุทางเลือกจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนว่ามี
ทางเลือกใดบ้างในการตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา 

2.   การประเมินทางเลอืก หมายถึง การเปรียบเทียบทางเลือก โดยพิจารณาข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก 

3.   การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมี
เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก 
 
5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1  งำนวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
5.1.1  งำนวิจัยในประเทศ 

พลกฤช ตันติญานุกูล (2547: 69 ) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและกลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วย
การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดวงพร จิตใจมั่น (2550: 81) วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อความสามารถในการอ่านโฆษณาของนักเรียนช้ัน



61 
 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
โดยใช้หลักการสอนอ่านแบบช้ีน าการคิดที่มีต่อความสามารถในการอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 
2550 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 27 
คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรวม 9 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านโฆษณา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านโฆษณาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านโฆษณาสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 60 

กนกรวี จ าปาวงษ์ (2552: 71-74) วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอัง กฤษอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใช้
กิจกรรมการสอนที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ 2) แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
มีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ 78.61 ของคะแนนเต็ม โดยผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ซึ่งตั้งไว้ 
นอกจากนี้นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 86.36 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่า นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้คะแนนร้อยละ 70 
ข้ึนไป 

เบญจา วงษา (2553: 107-117) วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของเอ็นนิสและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดของเอ็นนิสและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) ประเมิน
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ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอนที่พัฒนาข้ึน โดยการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเรียน
การสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอนโดยน าไปใช้จัดการ
เรียนการสอนในนักศึกษาวิชาชีพครูระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏศรีสะเกษ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คน ใช้เวลาทดลอง 13 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเอ็นนิส ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เช่ียวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป และมีค่าความเที่ยงของแบบเท่ากับ 0.92 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า t-test  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการเรียนการสอนที่
พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ และข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ระยะคือ 1) ระยะเตรียมความพร้อม 2) ระยะเสริมสรา้งความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน 2.1) ข้ันการฝึกคิด ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันเสนอ
ปัญหาจากสถานการณ์ (2) ข้ันพิจารณาปัญหาและเหตุผล (3) ข้ันสรุปผลการคิด (4) ข้ันสร้างความ
เข้าใจและสร้างทางเลือก (5) ตัดสินใจ 2.2) ข้ันการน าไปใช้ 2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอน พบว่า 2.1 มีคุณภาพจากผลการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.2 มีประสิทธิผลจากการ
น าไปใช้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 80 

จิระ ดีช่วย (2554: 167-170) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
ชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของรูปแบบการสอนและความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน ก าหนดรูปแบบที่ใช้ในการทดลองแบบ
สองกลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ        
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางชีววิทยา 3) แบบวัดความสามารถการสร้าง
องค์ความรู้ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและ
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีช่ือว่า อาร์พีซีเอสอี (RPCSE 
Model) จากการตรวจสอบโดยผู้เช่ียชาญรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กันทุกองค์ประกอบ รูปแบบการเรียนการสอน มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ 
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กระบวนการเรียนการสอน หลักการตอบสนอง ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน สาระความรู้ และสิ่งส่งเสริม
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม 
(Reviewing Knowledge) ข้ันให้ความรู้และทักษะพื้นฐาน (Providing Fundamental Knowledge 
and Skill) ข้ันสร้างมโนทัศน์และฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Constructing Concepts 
and Critical Thinking) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ข้ันตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 
(Enumeration) 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน อาร์พีซีเอสอี พบว่ามโนทัศน์ทาง
ชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองสุงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนเห็นด้วยต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ในระดับมาก โดยเห็นด้วยมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 
และประโยชน์ที่ได้รับตามล าดับ 

ศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล (2556: 74-75) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียน
มัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคที่ยั่งยืน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เวลาในการทดลอง 36 คาบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความถ่ีการวิเคราะห์เนื้อหาและเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่
ยั่งยืนสูงข้ึนหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ปนัดดา ราศี (2557: 113-117) วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ-
เรียนและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ร้อยละ 70 ข้ึนไป และ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การมีกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณร้อยละ 70 ข้ึนไป กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะอาด
จ านวน 16 คน เครื่องมีที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบสัมภาษณ์นักเรียน 5) แบบทดสอบท้ายวงจร 6) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 7) แบบวัดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 79.52 และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ ร้อยละ 70 และผลกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2          
มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 76.43 และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75       
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 

สรุป จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศ พบว่า งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ศึกษาและทดลองโดยใช้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นตัวแปรตาม ส่วนงานวิจัยที่น ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้เปน็         
ตัวแปรต้นในการศึกษาและทดลองมีอยู่น้อยมาก ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

5.1.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
Gibson (1998) ไวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

ปัญหาว่าการสอนในโรงเรียนจะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไร 
ผลการวิจัยจากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า 1) กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะและกระบวนการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นสิ่งที่สามารถก าหนด สอน และวัดได้ 3) โปรแกรมสอนที่เน้นการค้นหาวิธีการด้วย
การอ่านการเขียน การเข้าร่วมช้ันเรียนสามารถช่วยในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ 

Hagelskamp (2000) วิจัยเรื่องผลการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เน้น
ทักษะและการตัดสินใจทางจริยธรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การตัดสินใจทางจริยธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) ก่อนและหลังการทดลองกลุ่ม
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ควบคุมมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจทางจริยธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 

 สรุป จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ต่างประเทศ พบว่า งานวิจัยที่น ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้เป็นตัวแปรต้นในการศึกษา
และทดลองมีอยู่น้อย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

5.2  งำนวิจัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 
5.2.1  งำนวิจัยในประเทศ 

 วโรชา คล้ายแจ้ง (2552: 152-155) วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปญัหาที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่งเพศศึกษา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา    

มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ และด้านเจตคติสูงกว่าก่อนการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังเรียนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ และด้านเจตคติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ทักษะชีวิต

ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหากับการสอนโดยวิธีปกติ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ 

เจตคติ และด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ

และการแก้ปัญหา หลังการทดลองมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่ เรียนโดยวิธีปกติ และเมื่อน ามา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการ

ตัดสินใจและ การแก้ปัญหากับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ 

ด้านเจตคติ และด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

ภารดี สงวนศิลป์ (2554: 60) วิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการ
ตัดสินใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 สาระ 2 
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หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)พบว่าจ านวนนักเรียนร้อยละ 79.25 มีความสามารถในการตัดสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไปซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือนักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการตัดสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไป 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่านักเรียนจ านวนร้อย
ละ 82.35 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 70 ข้ึนไปซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป 

นวรัตน์ สารภี (2554: 91) วิจัยเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
รังษีวิทยา อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า การวิจัย เรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลได้ดังนี้ 1) ความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 2) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยู่ในระดับดี ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิดด้านการ
แสดงออกและด้านการเหน็ความส าคัญและประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ผา่นบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิเชษฐ์ แสงดวงดี (2554: 335-349) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานโดยการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างความสามารถ            
ในการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนา 
แบ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 29 คนและการสนทนากลุ่มผู้เรียน 
และการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ การวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองได้แก่ นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ านวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขา
วารสารศาสตร์ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เจตคติ และ
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ทักษะต่อกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพ วารสารศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

จินตนา บันลือศักดิ์ (2558: 47-49) วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
โดยใช้รูปแบบข้อมูล แรงจูงใจและทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้
รูปแบบข้อมูล แรงจูงใจและทักษะเชิงพฤติกรรมที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาเรื่องเพศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม จ านวน 75 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 37 คน ได้รับการจัดการ
เรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบข้อมูล แรงจูงใจและทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การตัดสินใจและการแก้ ปัญหา เรื่องเพศ และนักเรียนกลุ่มควบคุมจ านวน 38 คน ที่เรียนด้วยวิธี 
ปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบวัดทักษะด้านการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาเรื่องเพศ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาเรื่องเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา โดยใช้รูปแบบข้อมูล แรงจูงใจ และ
ทักษะเชิงพฤติกรรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเรื่องเพศในกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การตัดสินใจพบว่า มีผู้ วิจัยในสาระสังคมศึกษาน้อยมาก จึงเป็นเป็นเหตุให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะน า
ความสามารถในการตัดสินใจมาเป็นตัวแปรตามเพื่อศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
  5.2.1  งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

Kortland (1996) วิจัยเรื่องการตัดสินใจของนักเรียนเรื่องของเสียในหลัก 
สูตรวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในเนเธอร์แลนด์ ผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนเกรด 8 อายุ 13-14 ปี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์เรียนการสอน 
และการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
นักเรียนมีพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจได้ดีข้ึน สามารถประเมินและเลือกตัดสินใจได้ถูกต้อง
และชัดเจน สามารถแสดงเหตุผลของการตัดสินใจได้ดี 

Robinson (1996) วิจัยเรื่องพฤติกรรมทางสุขภาพของวัยรุ่นในปัจจุบันซึ่งมี
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเรื่องพฤติกรรมสุขภาพด้อยกว่าวัยรุ่นสมัยก่อน โดยมีจุดมุ่งหมาย
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ในการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้านสุขภาพของวัยรุ่นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 15 คน มีอายุระหว่าง 12-14 ปี โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลอย่างละเอียด วิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีการเปรียบเทียบแบบเมตริก (Matrix) ผลการศึกษา พบว่าวัยรุ่นมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจสุขภาพวัยรุ่นคือ การประเมินคุณค่าการยืนยัน การเลื อก และการ
ป้องกันทั้ง 4 ประการ จะผสมผสานออกมาเป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่น ซึ่งมี
พัฒนาการความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปแบบความเช่ือด้านสุขภาพสูงข้ึนในเรื่องการสนับสนุนด้าน
สุขภาพและรูปแบบอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจที่ใช้ในการเลือกด้านพฤติกรรม
สุขภาพของวัยรุ่น ใช้ส าหรับการพัฒนาในสาขาการส่งเสริมพยาบาลและสุขภาพ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ตัดสินใจพบว่า โดยส่วยใหญ่เป็นงานวิจัยทางด้านอื่นๆ ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการจดัการเรยีนการสอนใน
ห้องเรียน จึงเป็นเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน ามาทดลองในการจัดการเรียนการสอน โดยน า
ความสามารถในการตัดสินใจมาเป็นตัวแปรตามเพื่อศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถ            
ในการตัดสินใจ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2551 : 143-144) โดยมีนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมีวิธีวิจัย
ดังนี ้
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้องเรียน จ านวน 409 คน โรงเรียนแกลง-         
“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5/4 โรงเรียน  
แกลง“วิทยสถาวร” จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน ซึ่งใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
2.  ตัวแปรท่ีวิจัย 

2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร ์
2.2.2  ความสามารถในการตัดสินใจ 

 
3. เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนแกลง“วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในรายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์-
มหภาค การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกน าหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค มาตรฐาน     
ส 3.2 ม.4-6 ตัวช้ีวัดที่ 1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยเรื่อง นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รายได้ประชาชาติ    
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ภาวะทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ตัวช้ีวัดที่ 2 
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ประกอบด้วย
เรื่องวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของการเปิดเสรี การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 
4. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์ มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เวลาในการทดลอง 
7 สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 14 คาบเรียน 
 
5. แบบแผนกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผู้ วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยทดลองแบบแผนการวิจัยแบบ Pre-Experimental Desing แบบ The One-Group 
Pretest-Posttest Desing (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2551 : 143-144) 

ตำรำงท่ี 4 แบบแผนกำรวิจัยแบบ The One-Group Pretest -Post tes t Des ing 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T X T 
 
ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

T     แทน การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
T      แทน การทดสอบหลงัการจัดการเรยีนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  X    แทน การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย คือ 
6.1  แผนการจัดการเรยีนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 7 แผน ใช้เวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที 
6.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นแบบทดสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ก าหนดการให้คะแนนคือ ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 

1 2 

1 

2  



71 
 

6.3  แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบอัตนัย เป็นวัด
เชิงสถานการณ์ซึ่งก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring)       
3 ระดับ จ านวน 4 สถานการณ์ 12 ข้อ  
 
7. กำรสรำ้งและพัฒนำเครื่องมือ 

7.1  แผนการจัดการเรยีนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
7.1.1  ศึกษาหลักการ ของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1.2  ศึกษารายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
    7.1.3  ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์เพื่อน า 
มาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
    7.1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 7 แผน 14 คาบเรียน องค์ประกอบ ของแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชีวัด 3) ความคิดรวบยอด 4) จุดประสงค์
การเรียนรู้ 5) สาระการเรียนรู้ 6) การวัดและการประเมินผล 7) กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 8) สื่อการเรียนรู้ 9) แหล่งการเรียนรู้ 
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาและเวลา ตามตารางที่ 5 ดังนี ้
 

ตารางที่ 5 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ท่ี เรื่อง เวลำ (คำบ) 
1 นโยบายการเงิน 

    การเงิน, สถาบันการเงิน, นโยบายการเงิน 
2 

2 นโยบายการคลัง 
   นโยบายการคลัง 

2 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค (ต่อ) 

ท่ี เรื่อง เวลำ (คำบ) 
3 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง 

   การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ, การแทรกแซงราคา, แนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
นโยบายการเงินและการคลัง 

2 

4 รายได้ประชาชาติ 
   ภาษี, รายรับรายจ่ายของรัฐ, GDP, GNP 

2 

5 ภาวะทางเศรษฐกิจ 
   ภาวะเงินเฟ้อ, ภาวะเงินฝืด, การว่างงาน 

2 

6 วิวัฒนาการของการเปิดเสรทีางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย
ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ผลกระทบของการเปิดเสรี  

2 

7 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 2 
รวม 14 

 
7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      

เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน 
สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
    7.1.6 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล         
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์, 2549: 177) 
    +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
     0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
     -1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนี    
ความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญได้ค่าเท่ากับ 1.00  
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7.1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ทดลอง (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
จ านวน 39 คน โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อหาข้อบกพร่องด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลา
ที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึนก่อนน าไปใช้จริง 

7.1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ปรับปรุงไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จากข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการ
เรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 2 ดังนี ้
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ข้ันที่ 1  

 

ข้ันที่ 2  

 

ข้ันที่ 3 

 

ข้ันที่ 4 

 

ข้ันที่ 5 

 

ข้ันที่ 6 

 

ข้ันที่ 7 

 

ข้ันที่ 8 

แผนภูมิที่ 3 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค 

 

 

 

 

ศึกษาหลักการ ของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง 

ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จ านวน 7 แผน 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจพิจารณา      
หลังจากน้ันผู้วิจัยน าไปปรับแก้ไขอีกครั้ง 

น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปทดลอง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รายได้ประชาชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  

7.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิค
การวัด และประเมินผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

7.2.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ รายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ 

7.2.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบาย   
การคลัง รายได้ประชาชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงินและ นโยบายการคลัง 
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุม
เนื้อหาตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ านวน 60 ข้อ แล้วจึง
คัดเลือกข้อสอบที่ได้ค่าตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  จ านวน 30 ข้อ ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                                   พฤติกรรมกำร
วัด 
 
        เน้ือหำ 

จ ำ
 

เข
้ำใ

จ 

ใช
 ้

วิเ
คร

ำะ
ห์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่ำ

 

สร้
ำง

สร
รค์

 

รว
ม 

นโยบายการเงิน - 3 - 2 - - 5 

นโยบายการคลัง - 2 - 3 - - 5 

บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง - - - 3 - - 3 

รายได้ประชาชาติ - 1 1 3 - - 5 
ภาวะทางเศรษฐกิจ - 1 - 2 1 - 4 

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ - - - 3 - - 3 

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ - 1 - 3 - 1 5 

รวม - 8 1 19 1 1 30 

7.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องทางภาษาและเนื้อหา หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไป
ปรับแก้ไขอีกครั้ง 
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7.2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเศรษฐศาสตร์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบจ านวน 3 คน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการวัดและการประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 129) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ดังนี ้

  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0      หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนี

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญมีค่าระหว่าง 0.67-1.00  

7.2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ จ านวน 60 ข้อ    
มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 48 คน โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
ค านวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ซึ่งเลือกใช้จ านวน 30 ข้อ 

การตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 
0.80 และการตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป    
(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2552: 178) จากข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.79 และมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.73  

7.2.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเศรษฐศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ ที่ได้รับ
การคัดเลือกไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัยจากสูตร K-R20 ของ (Kuder- 
Richardson 20, อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธ์ุ 2547:182) ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.77 

7.2.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเศรษฐศาสตร์ ที่ปรับปรุงไปทดลองใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จากข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ
ที่ 3 ดังนี ้
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ข้ันที่ 1  

 

ข้ันที่ 2  

 

ข้ันที่ 3 

 

 

ข้ันที่ 4 

 

ข้ันที่ 5 

 

ข้ันที่ 6 

 

ข้ันที่ 7 

 

ข้ันที่ 8 

แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค 

 

 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบ 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์ รายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ 

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค จ านวน 60 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องทางภาษาและเน้ือหา 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค                  
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาจ านวน 3 คน 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไป

ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่เรียนเน้ือหาน้ีมาแล้ว เพื่อหาความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนไปหาค่าความเชื่อม่ันแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนที่ปรับปรุงไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.3  แบบวัดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสนิใจ ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัยโดยมีข้อความสถานการณ์เกี่ยวกับ     
เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

7.3.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความสามารถใน
การตัดสินใจ และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ แล้วน าข้อมูลมา
พิจารณาแนวทางการสร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 

7.3.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง 
“วิทยาสถาวร” ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา           
ส32103 เศรษฐศาสตร์ แล้วสร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ  

7.3.3  สร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจแบบอัตนัย โดยมี ข้อความ
สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งแบบทดสอบ 12 ข้อ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้
และประเด็นค าถามตามเกณฑ์กระบวนการตัดสินใจ 
  องค์ประกอบของความสามารถในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 1) การสร้างทางเลือก 
2) การประเมินทางเลือก 3) การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อ
ในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ (Rubrics) 
รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

3 2 1 
1. การสร้างทางเลือก สามารถระบทุางเลือก

จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 
2 ทางเลือกขึ้นไป 

สามารถระบทุางเลือก
จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 
1 ทางเลือกขึ้นไป 

สามารถระบทุางเลือก
จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได ้แต่ไม่ถูกต้อง  

2. การประเมิน
ทางเลือก 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก ได้อย่าง
ถูกต้อง 2 ทางเลอืก 
ข้ึนไป 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก ได้อย่าง
ถูกต้อง 1 ทางเลอืก  
ข้ึนไป 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก แต่พิจารณา
ไม่ถูกต้อง 
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ (Rubrics) (ต่อ) 
รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

3 2 1 
3. การเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุด 

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ สามารถ
อธิบายผลที่จะเกิดจาก
การเลือกไดไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ แต่ไม่
ถูกต้อง  

 
  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการตัดสนิใจ (Rubrics) ใช้คะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับต่ า 

7.3.4  น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษา เนื้อหา และผู้วิจัยน าไปแก้ไขอีกครั้ง 

7.3.5  น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู ้และด้านการวัดและประเมนิผล พิจารณา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)   
ของแบบทดสอบแล้วเลอืกแบบทดสอบที่มค่ีาดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 129) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบวัดไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 

7.3.6  น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 48 คน โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   
เพื่อน ามาตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษา พร้อมวิเคราะห์ความเช่ือมั่นวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อค านวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถ
ในการตัดสินใจ  

การตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 -
0.80 และการตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป    
(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2552: 178) จากข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.64 และมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.39  

7.3.7  น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.70 

7.3.8  น าแบบวัดไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
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จากข้ันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 4 ดังนี ้

 
ข้ันที่ 1  

 

ข้ันที่ 2  

 

ข้ันที่ 3 

 

ข้ันที่ 4 

 

ข้ันที่ 5 

 

ข้ันที่ 6 

 

ข้ันที่ 7 

แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการตดัสินใจ 

 

 

 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ 

สร้างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจแบบอัตนัย 

น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  
ความถูกต้องทางภาษา เน้ือหา และผู้วิจัยน าไปแก้ไขอีกครั้ง 

 

น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจไปหาความเชื่อม่ัน 

น าแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ม.5/4 
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8. กำรด ำเนินกำรทดลอง 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ 

วิธีการด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
8.1 ขั้นเตรียมก่อนกำรทดลอง 

8.1.1  ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ  

8.1.2  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 

8.1.3  ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และแนะน าวิธีการเรียนโดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

8.1.4  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคไปใช้กับกลุ่ม     
ทดลอง 

8.2  ขั้นด ำเนินกำรสอน 
   ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้สอน

กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ซึ่งแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-6 คน 
โดยกระท าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาการทดลองทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ 
คาบละ 50 นาที รวม 14 คาบ ดังนี ้

ข้ันที่ 1 การระบุปัญหาเศรษฐกิจ ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ      
ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ ระบุประเด็นปัญหา สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน  

ข้ันที่ 2 การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลโดยเลือก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
และชัดเจน 

ข้ันที่ 3 การพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใดไม่น่าเช่ือถือ 
โดยอธิบายเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 

ข้ันที่ 4 การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนบอกทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดี
ข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 
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ข้ันที่ 5 การประเมินข้อสรุป นักเรียนการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และอธิบายผลที่จะเกิดจาก     
การเลือก 
   นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการคิดและข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม และร่วมกัน
พิจารณาข้อสรุปร่วมกันและหลังจากนั้นครูเพิ่มเติมข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ 

8.3  ขั้นสุดท้ำยหลังจำกกำรทดลอง 
หลังจากผู้ วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้ โดยอิ ง

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จ านวน     
30 ข้อ และแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ จ านวน 12 ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลต่อไป 
 
9.   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
9.1  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค         

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

9.2  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจเรื่องเศรษฐศาสตร์      
มหภาคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน    
(t-test dependent) 

ในการแปลความหมายของแบบวัดความสามารถในการตัดสนิใจ ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับต่ า 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และ

ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ตอนท่ี 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเศรษฐศำสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนท่ีจัดกำรเรียนรู้โดยอิงกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดัง     
ตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5
ก่อนและหลงัเรียนทีจ่ัดการเรียนรู้โดยองิกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลสัมฤทธิ ์
ทำงกำรเรียน 

จ ำนวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 
 ̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

S.D. 

 
T 

 
p 

ก่อนเรียน 45 30 9.47 2.79 -23.60 .000 

หลงัเรียน 45 30 22.36 2.92 
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จากตารางที่ 8 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยอิงกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ( ̅ = 22.36, S.D. = 2.92) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ( ̅ = 
9.47, S.D. = 2.79) สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
  

ตอนท่ี 2 ผลกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปท่ีี 5 
ก่อนและหลังเรียนทีจ่ัดกำรเรียนรู้โดยอิงกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  

การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
เรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ผลการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงั
เรียนทีจ่ัดการเรียนรู้โดยองิกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรตัดสินใจ 

 

 
จ ำนวน 
นักเรียน 

 
ก่อนเรียน 

 

 
กำร 
แปร 
ผล 

 
หลังเรียน 

 
กำร 
แปร 
ผล 

 
ล ำ 

ดับท่ี 
คะแนน 

เต็ม 

 ̅ S.D. คะแนน
เต็ม 

 ̅ S.D. 

1. การสร้าง
ทางเลือก 

45 12 4.47 2.45 ต่ า 12 11.33 1.04 สูง 1 

2. การประเมิน
ทางเลือก 

45 12 2.93 1.71 ต่ า 12 9.64 1.99 ปาน 
กลาง 

2 

3. การเลือก
ทางเลือกที่ดี
ที่สุด 

45 12 3.44 2.27 ต่ า 12 7.69 1.37 ปาน 
กลาง 

3 

รวมท้ังฉบับ 36 10.84 5.96 ต่ ำ 36 28.67 3.63 ปำน 
กลำง 

 
จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมพบว่าอยู่

ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( ̅ = 28.67, S.D. = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนน

สูงสุดเป็นล าดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการสร้างทางเลือกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( ̅ = 11.33, 
S.D. = 1.04) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการประเมินทางเลือกอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง    
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( ̅ = 9.64, S.D. = 1.99) และความสามารถในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน

กลาง ( ̅ = 7.69,  S.D. = 1.37)  
 

ตอนท่ี 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนทีจ่ัดกำรเรียนรู้โดยอิงกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

การเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5        
ก่อนและหลงัเรียนทีจ่ัดการเรียนรู้โดยองิกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ควำมสำมำรถใน
กำรตัดสินใจ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 
 ̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

S.D. 

 
T 

 
p 

ก่อนเรียน 45 36 10.84 5.96 -21.45 .000 

หลงัเรียน 45 36 28.67 3.63 
 

จากตารางที่ 10 พบว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( ̅ = 28.67, S.D. = 3.63) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ( ̅ = 10.84, S.D. = 5.96) 
สอดคล้อง กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถ

ในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การวิจัยในครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เศรษฐศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5      
ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการ
ตัดสินใจก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5/4 จ านวน 45 คน ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่         
1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์
มหภาค เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเรื่อง 
เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 3 ข้อ               
การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบ
ไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเป็นการ
ตอบวัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัย โดยผู้วิจัยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดั งนี้
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สรุปผลกำรวิจัย 
จากการด าเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยที่ได้น าเสนอผลการวิจัยเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนด้วย     
การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง 

3.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนด้วย     
การจัดการเรียนรูโ้ดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

อภิปรำยผล 
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถ

ในการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี -
วิจารณญาณ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบไปด้วย 5 ข้ัน ได้แก่ ข้ันที่ 1 การระบุปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นข้ันที่นักเรียนต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อระบุ
ปัญหา สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน ข้ันที่ 2 การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยแสวงหา
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ข้ันที่ 3 การพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนต้องพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือข้อมูลใด
ไม่น่าเช่ือถือ โดยอธิบายเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล  ข้ันที่ 4 การก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนต้องบอกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูล   
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน พิจารณาข้อดีข้อจ ากัดของทางเลือกแต่ละทางเพื่อ
หาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ข้ันที่ 5 การประเมินข้อสรุป นักเรียนต้องตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และ
อธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือก จากการศึกษาข้างต้นพบว่า สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 6-7) ที่ระบุว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจัดกิจกรรมทีท่ าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกับ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555: 114) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในปัจจุบันครูผู้สอนควรจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ 
รู้จักแง่คิดในการตีความหมาย การขยายความ พิจารณาความน่าเช่ือถือ และจะต้องส่งเสริมให้
นักเรียนตัดสินใจด้วยตัวเอง ให้รู้จักคิดก่อนท าและสามารถอธิบายเหตุผลได้  

ในการนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าข้ันตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่น ามาใช้
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนได้ ดังนี ้

ข้ันที่ 1 การระบุปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนจะถูกกระตุ้นความคิดจากสถานการณ์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ครูน าเสนอ นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ บอกปัญหา สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน ส่งเสริมให้นักเรยีนเกดิการแสวงหาความรู้ พยายาม
หาค าตอบเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาน้ัน ๆ ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง      
ซึ่งสอดคล้องกับ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555: 101) ได้กล่าวว่า การนิยามปัญหาเป็นกระบวนการที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเริ่มต้นคิด เมื่อตระหนักว่ามีปัญหา
หรือข้อโต้แย้ง หรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือ จะพยายามหาค าตอบที่สมเหตุสมผลเพื่อท าความ
เข้าใจกับปัญหาน้ัน ปัญหาจึงเป็นสิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ข้ันที่ 2 การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะสังเกตด้วยตนเองและรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกตของสมาชิกคนอื่นๆภายในกลุ่ม โดยแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน สอดคล้องกับ 
ประพันธ์สิริ สุเสารัจ (2556: 107) ที่กล่าวว่า การคิดวิจารณญาณมีความส าคัญและจ าเป็นในยุค
ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย มีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลเท็จ หรือจริงบางส่วน ไม่จริง
บางส่วน และบางครั้งจริง บางครั้งเท็จ ผู้รับข้อมูลจะต้องใช้การคิดวิจารณญาณมากในการตัดสินใจ 
การคิดวิจารณญาณจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับคนในสังคมทุกคน เป็นอย่างมาก 

ข้ันที่ 3 การพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ นักเรียนจะเกิดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลโดย 
นักเรียนต้องพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล และสามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าข้อมูลที่เลือกมามี
ความน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถืออย่างไร เพื่อให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลได้ และ
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เกิดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เกิดทักษะการ
สรุปผลการอภิปราย สอดคล้องกับ Swartz and Park (2010: 111) ที่ได้ให้ค าแนะน าว่า ต้องสร้าง
ความตระหนักถึงผลร้ายของข้อมูลที่ไม่น่าเช่ือถือ ค าบอกเล่าของผู้อื่น ปัญหาในการวินิจฉัยโดยส่วน
ใหญ่มาจากแหล่งข้อมูล การยอมรับและน าข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ตั้งค าถามว่าข้อมูลนั้นเช่ือถือได้
หรือไม่ การฝึกผู้เรียนให้รู้จักการใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดข้อมูล            
ที่ไม่น่าเช่ือถือที่จะน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจ 

ข้ันที่ 4 การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จากการที่นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล        
ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาข้อมูลที่มเีหตุผลน่าเช่ือถือแล้ว จะน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา โดยนักเรียนจะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน         
ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพิจารณาข้อดีข้อจ ากัด
ของทางเลือกแต่ละทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด สอดคล้องกับ Dressel and 
Mayhew (1957 อ้างถึงใน ประพันธ์สิริ สุเสารัจ, 2556: 124) กล่าวว่า การเลือกสมมติฐานที่เป็นไป
ได้มากที่สุด การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น 
ความสามารถนี้มีความส าคัญ เพราะท าให้มีความรอบคอบ และมีความพยายามในการคิดถึงความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรือความเป็นไปได้ของสมมติฐาน 

ข้ันที่  5 การประเมินข้อสรุป นักเรียนต้องตัดสินใจสรุปเกี่ยวการเลือกทางเลือก            
ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ ฝึกให้นักเรียนมีการ
อภิปรายและตัดสินใจร่วมกัน ฝึกคิดอย่างถูกต้อง  คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถน าข้อสรุป
และหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆได้ สอดคล้องกับ บรรจง อมรชีวิน 
(2556: 81) ซึ่งกล่าวว่า ผู้ที่จะคิดได้อย่างมีวิจารณญาณก็คือ การที่ต้องหาแนวทางในการใช้เหตุผล    
ได้ดี มีความมั่นใจในความสามารถในการให้เหตุผลและพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยรากฐานของการใช้    
ดุลยพินิจที่ดีที่จะน าไปสู่การมีชีวิตอย่างมีเหตุผลและมีชีวิตที่สมเหตุสมผล   

ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พลกฤช ตันติญานุกูล 
(2547: 69) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนสังคมศึกษาด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคม
ศึกษาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล (2556: 74-75) วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมี-วิจารณญาณที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนสูงข้ึนหลังจากที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
คะแนนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

2.  ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้  
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  1) ความสามารถในการสร้าง
ทางเลือกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 2) ความสามารถในการประเมินทางเลือกอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
3) ความสามารถในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสามารถ
ในการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ผู้ เรียนสร้างทางเลือกจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  พิจารณา
เปรียบเทียบและหาทางเลือกที่ดีที่สุด พิจารณาถึงเหตุผลในการเลือกและผลที่จะได้รับจากการ
ตัดสินใจเลือก ซึ่งการฝึกให้นักเรียนตัดสินใจอย่างเป็นข้ันเป็นตอนบ่อย ๆ จะช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการตัดสินใจของนักเรียนให้ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (2553: 7) ได้กล่าวถึงสมรรถนะส าคัญของผูเ้รยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557: 37) ได้เสนอแนวทางการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนักเรียนต้องฝึก
กระบวนการในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณ คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล เช่นเดียวกับ วิฑูรย์ ตันศิริคงคล 
(2542: 36) กล่าวว่า การตัดสินใจที่ชาญฉลาดจ าเป็นต้องพึ่งพากระบวนการ เพื่อที่จะน าเอาองค์ 
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ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจที่ได้ออกมานั้นมี
เหตุผลใช้งานได้และดีมีประโยชน์ต่อสว่นรวม ที่ส าคัญที่สุดเหนือประการทัง้ปวงคือต้องคิดและวินิจฉัย
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ และระมัดระวังกับดักต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในใจ เพื่อท าให้จิตใจเป็นกลาง อันน าไปสู่
การตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องในที่สุด สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 38) กล่าวว่า 
การตัดสินใจ (Decision Making) เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดในการเลือกค าตอบที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ 
แนวคิด โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อจ ากัดทุกข้ันตอนในการแก้ปัญหาและประเมินการตัดสินใจจากผล
ที่เกิดข้ึน การตัดสินใจข้ันพื้นฐานประกอบด้วยความสามารถในการสังเกต เก็บข้อมูล ตีความหมาย
ข้อมูล เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อจ ากัด จ าแนกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูล  เช่นเดียวกับ ไชย ณ พล 
(2550: 12) กล่าวว่า การตัดสินใจแต่ละครั้งจะน าไปสู่ภาวะใหม ่ๆ และผลใหม่เสมอ หากการตัดสินใจ
นั้นถูกต้องก็จะน าไปสู่สิ่งทีด่ีมีความส าเร็จตามปรารถนาเป็นที่บรรล ุหากการตัดสินใจนั้นผิดพลาดก็จะ
น าไปสู่ความล้มเหลวผิดหวัง ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี ้

1.  ข้ันการก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถในการ
ตัดสินใจด้านการสร้างทางเลือก ซึ่ งนักเรียนจะต้องระบุทางเลือกจากสถานการณ์ที่ เกิดข้ึน              
ว่ามีทางเลือกใดบ้างในการตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ ข้ันการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือก ซึ่งนักเรียน
จะต้องเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางโดยพิจารณาข้อดีข้อจ ากดัของแต่ละทางเลือก การจัดการเรียน
การสอนในข้ันตอนน้ีจึงท าให้นักเรียนเกิดความสามารถในการสร้างทางเลือก และความสามารถใน
การประเมินทางเลือกจากสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  
“วิธีการที่ 1) การลดภาษี ข้อดี คือ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ ข้อจ ากัด 
คือ รัฐขาดรายได้ วิธีการที่ 2) ควรใช้จ่ายเงินของรัฐให้มาก ข้อดี คือ 
เงินเข้าสู่ประชาชนมากขึ้น ประชาชนมีรายได้ ข้อจ ากัด คือ รัฐอาจจะ
เกิดงบประมาณขาดดุล วิธีการที่ 3) ควรเพิ่มการลงทุนของภาครัฐให้
มากขึ้น ข้อดี คือ เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีงานท า ข้อจ ากัด คือ   
ท าให้รัฐมีหน้ีถ้าลงทุนมากๆ” 

เลขที่ 20 
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“วิธีการที่ 1) การก าหนดราคาขั้นต่ า ข้อดี คือ ช่วยเกษตรกรได้
โดยตรง ข้อจ ากัด คือ แก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ วิธีการที่ 2) ส่งเสริม
การแปรรูป ข้อดี  คือ ท าให้ เ กิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ข้อจ ากัด คือ          
ใช้เวลานานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที วิธีการที่ 3) ส่งเสริมให้มี
การวิจัยพัฒนานวัตกรรม ข้อดี คือ สามารถช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้ 
ข้อจ ากัด คือ ใช้เวลานานในการวิจัยพัฒนา” 

เลขที่ 23 
 

“วิธีการที่ 1) การขายพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชน ข้อดี คือ ได้ผล
ง่ายหรือด าเนินการได้ง่ายได้ผลเร็ว ข้อจ ากัด คือ ไม่ค่อยนิยม ซ่ึงอาจมี
การเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง วิธีการที่ 2) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ให้มาก ข้อดี คือ สามารถช่วยควบคุมธนาคารได้โดยตรง ข้อจ ากัด คือ
ไม่สามารถควบคุมสถาบันการเงินได้ทั้งหมด วิธีการที่ 3) การเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ย ข้อดี คือ การเห็นผลลัพธ์จะเห็นได้ช้า” 

เลขที่ 38 
 

2.  ข้ันการประเมินข้อสรุป ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจด้านการ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และจะต้องอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือกทางเลือกนั้นได้ ข้ันตอนนี้จึงท าให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

“วิธีที่ดีที่สุด คือ ส่งเสริมการส่งออก เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการน้ี คือ    
ท าให้ประเทศมีรายได้จากการส่งออกสินค้ามากขึ้น ผลที่จะเกิดจาก
การเลือกวิธีการน้ี คือ ท าให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
กับต่างชาติและช่วยลดการขาดดุลการค้า” 

เลขที่ 2 
 
“วิธีที่ดีที่สุด คือ ส่งเสริมให้ไทยกินของไทยใช้ของไทย เหตุผลที่
เลือกใช้วิธีการน้ี คือ ท าให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ผลที่จะเกิด
จากการเลือกวิธีการน้ี คือ คนไทยมีรายได้ที่ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีขึ้น” 

เลขที่ 13 
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“วิธีที่ดีที่สุด คือ ส่งเสริมการกินของไทยใช้ของไทย เหตุผลที่เลือกใช้
วิธีการน้ี คือ ท าให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ผลที่จะเกิดจากการ
เลือกวิธีการน้ี คือ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ” 

เลขที่ 35 
 

จากการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลปรากฏว่า            
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เป็นด้านที่นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเป็นล าดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการสร้างทางเลือก ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นข้ันตอนที่ครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ฝึกคิดวิเคราะห์โดยการสร้างทางเลือกจากสถานการณ์ที่กลุ่มตน
ได้รับ ว่ามีทางเลือกใดบ้างในการตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทาง หรือสิ่ง
ที่เป็นไปได้ ที่แต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันหาเหตุผลและข้อโต้แย้งต่อไปว่าทางเลือกใดที่มีความเป็นไปได้
มากที่สุด ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าไปสู่การพิสูจน์หาเหตุผลและหาข้อโต้แย้งของ
แต่ละทางเลือกในข้ันตอนต่อไป สอดคล้องกับ โรวี อลัน เจ (1992/2550: 23) กล่าวว่า หลังจากที่มี
การก าหนดกรอบของปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ท าการตัดสินใจจะต้องก าหนดทางเลือกต่าง ๆ 
ข้ึนมา เพราะหากปราศจากทางเลือกแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ       
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 124) กล่าวว่า ความสามารถในการก าหนดและตั้งสมมติฐานเป็นความ 
สามารถในการก าหนดหรือเลือกสมมติฐานจากข้อความหรือสถานการณ์ให้ตรงกับปัญหา ในข้อความ
หรือสถานการณ์นั้น ประกอบด้วย การช้ีแนะค าตอบ การก าหนดสมมติฐานต่าง  ๆ การเลือก 
สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลและ
ข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถนี้มีความส าคัญ เพราะท าให้มีความรอบคอบ และมีความพยายามใน
การคิดถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรือความเป็นไปได้ของสมมติฐาน  

ด้านที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้ันตอนในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นข้ันตอนที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยมีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสามารถอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือกได้ได้อย่างถูกต้อง 
ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้ บางกลุ่มสามารถตัดสินใจเลือกได้
ถูกต้อง แต่โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลและผลที่จะเกิดข้ึนจากการเลือกได้อย่าง
สมเหตุสมผลได้ เป็นผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
และอาจสืบเนื่องมาจากองค์ประกอบของความสามารถในการตัดสินใจ ด้านที่ 2 คือการประเมิน
ทางเลือก ซึ่งนักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบทางเลือกและพิจารณาข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละทางเลือก
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และอาจเป็นผลมาจาก
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ระยะเวลาที่จ ากัดในช้ันเรียนที่ท าให้ขาดเหตุผลในการพิจารณาอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ ทิพย์วัลย์ 
สีจันทร์ (2546: 103) ซึ่งกล่าวว่า ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจ จ าแนกได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัญหา
ข้อขัดข้องในการตัดสินใจ มีสาเหตุมาจาก ขาดข้อมูลหรือข้อมูลเช่ือถือไม่ได้ ขาดความรู้ในเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจและไม่มีเวลาเพียงพอในการวินิจฉัย ความยากล าบากในการคาดหมายเหตุการณ์ในอนาคต
โดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหญ่  ๆ ที่มีระยะเวลายาวนาน พฤติกรรมที่ เฉ่ือยชา        
ขาดความละเอียดรอบคอบ การหวงอ านาจ 2) ปัญหาการตัดสินใจผิดพลาด มีสาเหตุจาก ผู้เข้าร่วม
ประชุมหันเหความสนใจจากหลักการไปโจมตีบุคคลผูเ้สนอข้อเท็จจริง ท าให้การตัดสินใจอาจผดิพลาด 
ต้องการเรียกร้องความสนใจโดยไม่ค านึงถึงหลักการ ความพยายามเร่งเร้าท าให้ขาดเหตุผลในการ
วินิจฉัย ใช้ถ้อยค าก ากวม ท าให้เข้าใจไขว้เขว และสรุปโดยขาดข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
สอดคล้องกับ โรวี อลัน เจ (1992/2550: 23) กล่าวว่า เมื่อได้ด าเนินตามทุกขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างถูกต้อง และตัดสินใจได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สมาชิกในทีมก็จะสามารถประเมินแต่ละ
ทางเลือกได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ความชอบส่วนบุคคล ความมีอคติ 
ความคลุมเครือหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกันของสมาชิก
ลว้นส่งผลให้การตัดสินใจในข้ันสุดท้ายเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เช่นเดียวกับ วิฑูรย์ ตันศิริคงคล (2542: 8)   
ที่กล่าวว่า การตัดสินใจที่ดีนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ แต่ข้ึนอยู่กับกระบวนการตัดสินใจ         
การตัดสินใจที่ส าคัญนั้นไม่ใช่แค่การโยนหัวโยนก้อย แต่ต้องใช้กระบวรการที่มีข้ันตอน เพื่อให้คน
ทั่วไปได้คิดและใช้เหตุผลเพื่อที่จะเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องและประสบความส าเร็จ ถ้าเริ่มต้นด้วย
ประเด็นของปัญหาที่ผิดแล้ว ผลลัพธ์ก็จะออกมาผิดด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงข้ันตอนของ
กระบวนการอย่างถ่องแท้ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชษฐ์ แสงดวงดี (2557: 
371) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์     
ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ เจตคติ และทักษะใน
การตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 41 คน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะในการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์หลังเรียนสูงว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ภารด ีสงวนศิลป์ (2554: 60) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระ2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่าจ านวนนักเรียนร้อยละ 79.25 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไปซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือนักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไป สอดคล้องกับ นวรัตน์ สารภี (2554: 91) ท าการวิจัยเรื่อง การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์และความสามารถใน
การตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช ้
 จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการตัดสนิใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยอิงกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ดังนี ้

1.   ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนด้านความสามารถในการประเมนิทางเลอืก
และการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนก่อนที่ครูจะน าไปสู่สถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ สามารถน าความรู้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ที่ท าการค้นคว้า  เพื่อลดความ
สับสน ลดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง กระชับเวลาในส่วนของการค้นคว้าข้อมูล 

2.   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการ 
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึง
ข้ันตอนต่างๆในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณยัง
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking skills) เช่น การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กระประยุกต์ใช้ การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการประเมิน เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นบทบาทของนักเรียน โดยครูมีบทบาทในการให้ค าแนะน าซึ่งในระยะแรกครูควรให้
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ค าแนะน าอย่างละเอียดและให้ก าลงัใจนักเรยีน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ทีผ่่อนคลายเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการคิดการอภิปรายบนพื้นฐานของการให้เหตุผล และให้เวลานักเรียนส าหรับกระบวนการคิด      
ให้มาก เพื่อน าไปสู่การพิจารณาข้อสรุปในการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ควรจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อย 2 คาบเรียนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความต่อเนื่องและ
ครบถ้วน  

3.   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการ
ที่เน้นบทบาทของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรม ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็น
ผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้ให้ค าแนะน าและผู้ที่คอยอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครู
จะมีบทบาทส าคัญในข้ันน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้    
ด้วยการตั้งค าถาม และน าเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ  เมื่อเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างมี-
วิจารณญาณผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือนักเรียน การให้ความสนใจกับสิ่งที่นักเรียนคิดและสิ่งที่นักเรียน
น าเสนอเป็นสิ่งส าคัญ โดยครูจะต้องมีข้อมูลความรู้ที่เพียงพอเพื่อสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนได้ทันทีเมื่อนักเรียนมีค าถาม  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจ 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและท าการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.   ควรมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมี-
วิจารณญาณกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในวิชาสังคมศึกษา เช่น ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา 
หน้าที่พลเมือง และวิชาอื่น ๆ ที่มีประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
อย่างมี-วิจารณญาณ 

2.   ควรมีการศึกษาวิจัยกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เช่น การคิดวิเคราะห์        
การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อ    
และเทคโนโลยี รวมไปถึงทักษะอื่นๆที่มีความจ าเป็นกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

3.   ควรมีการน าแนวคิดตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปสอน เพื่อให้เกิด
ทักษะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

4.   ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนอื่นเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักเรียนสามารถไปประยุคใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
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เช่น การจัดการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย (Research – Based Instruction) รูปแบบการเรียน
การสอน SSCS และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นต้น 

5.   ควรมีการน ารูปแบบการสอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรม เทคนิค และนวัตกรรม
อื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการตัดสนิใจ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปในขอบเขต
เนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรน าชู อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเศรษฐศาสตร ์
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสทิธ์ิ สิทธ์ิสงูเนิน อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและการประเมินผล 

 
  



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และผลการวิเคราะห์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
รายวิชา  ส32103 เศรษฐศาสตร ์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เศรษฐศาสตร์มหภาค                        จ านวน 14 คาบเรียน 
เรื่อง นโยบายการเงิน                           จ านวน 2 คาบเรยีน 

ผู้สอน นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 

 
เรื่อง นโยบายการเงิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้

ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมอืกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 

ม.5/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศ 
 
ข้อสรุปท่ัวไป 

เงินเป็นสือ่กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อให้สงัคมเกิดความคลอ่งตัวทาง
เศรษฐกจิ ซึ่งสถาบันการเงินต่าง ๆ มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
การเงินเพือ่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเงินได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์หน้าที่ของเงินได้อย่างมเีหตผุล 
3. นักเรียนสามารถอภิปรายความส าคัญของเงินได้อย่างมีเหตุผล 
4. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทและบทบาทของสถาบันการเงินได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจโดยใช้นโยบาย

การเงินไดถู้กต้อง 
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สาระการเรยีนรู ้
เรื่อง นโยบายการเงิน 

1.  ความหมายของเงิน 
2.  วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและของเงิน 

2.1  ระบบเศรษฐกิจที่ใช้สิ่งของหรือบริการแลกเปลี่ยนกัน (barter economy) 
2.2  ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (money economy) 
2.3  ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เครดิตเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น (credit economy) 

3.  ความส าคัญของเงิน 
3.1  ความส าคัญส าหรบัธุรกจิในด้านผูผ้ลิต 
3.2  ความส าคัญส าหรบัธุรกจิในด้านผูบ้ริโภค 
3.3  ความส าคัญส าหรบัชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม 

4.  หน้าท่ีของเงิน 
4.1  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  
4.2  เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าและเป็นหน่วยบญัชี 
4.3  เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ภายหน้า  
4.4  เป็นเครื่องรักษามลูค่า  

5.  สถาบนัการเงิน 
5.1  ธนาคารพาณิชย์  
5.2  ธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังเป็นการ  
5.3  ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

6.  นโยบายการเงิน 
6.1  ประเภทของนโยบายการเงิน  

6.1.1  นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (restrictive monetary policy)  
6.1.2  นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (easy monetary policy)      

6.2  เครื่องมือของนโยบายการเงิน  
6.2.1  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
6.2.2  การด าเนินการผ่านตลาดการเงิน  

6.3  กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน  
(สาระการเรียนรู้โดยละเอียดอยู่ในใบความรูเ้รื่องนโยบายการเงิน) 

  
  



112 
 

การวัดและการประเมนิ 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจตามกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปญัหาและตัดสนิใจเลือกวิธีการที่น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
 
  

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมนิ 

ความรู ้
1. ความหมายของเงิน 
2. ความส าคัญของเงิน 
3. หน้าที่ของเงิน 
4. สถาบันการเงิน 
5. นโยบายการเงิน 

- การตอบค าถาม 

- การท าใบงานเรื่อง      
นโยบายการเงิน 

- ค าถาม 

- ใบงานเรื่อง  
นโยบายการเงิน 

ผู้สอน 

ทักษะกระบวนการ 

1. กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2. ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
การท าใบงานเรื่อง      
นโยบายการเงิน 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม 
การท าใบงานเรื่อง      
นโยบายการเงิน 

ผู้สอน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

การสงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม ผู้สอน 
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เกณฑ์การให้ประเมนิแบบฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Rubrics) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. การระบุปญัหา
เศรษฐกจิ 

นักเรียนสามารถระบุ
ปัญหา บอกสาเหตุ   
และผลทีเ่กิดข้ึนได้
อย่างถูกต้อง  

ระบปุัญหาและบอก
สาเหตุของปญัหาได้
อย่างถูกต้อง 

ระบปุัญหาที่เกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้อง 

2. การรวบรวมข้อมลู
ปัญหาเศรษฐกจิ 

นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัปัญหา
พร้อมบอกแหลง่ที่มา
ได้อย่างถูกต้อง 2 
แหล่งข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัปัญหา
พร้อมบอกแหลง่ที่มา
ได้อย่างถูกต้อง 1 
แหล่งข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัปัญหา   
แต่ไม่ถูกต้อง 

3. การพิจารณาปัญหา
เศรษฐกจิ 

นักเรียนสามารถ
พิจารณาความ
น่าเช่ือถือของข้อมลู 
โดยอธิบายเหตผุล และ
จัดล าดับความส าคัญ
ของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
พิจารณาความ
น่าเช่ือถือของข้อมลู 
โดยบอกเหตผุลได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
พิจารณาความ
น่าเช่ือถือของข้อมลู 
และบอกเหตุผล แต่ไม่
ถูกต้อง 

4. การก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

นักเรียนสามารถบอก
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดได้อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย 2 
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถบอก
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดได้อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย 1 
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถบอก
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดแต่ไม่
ถูกต้อง 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

5. การประเมินข้อสรุป การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ สามารถ
อธิบายผลที่จะเกิดจาก
การเลือกได้ได้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ แต่ไม่
ถูกต้อง  

 
 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Rubrics) ใช้คะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ   

ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับต่ า 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตัดสนิใจ 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการตัดสินใจ (Rubrics) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1.  การสร้างทางเลือก สามารถระบทุางเลือก
จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 
2 ทางเลือกขึ้นไป 

สามารถระบทุางเลือก
จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 
1 ทางเลือกขึ้นไป 

สามารถระบทุางเลือก
จากสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได ้แต่ไม่ถูกต้อง  

2.  การประเมิน
ทางเลือก 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก ได้อย่าง
ถูกต้อง 2 ทางเลอืก 
ข้ึนไป 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก ได้อย่าง
ถูกต้อง 1 ทางเลอืก  
ข้ึนไป 

สามารถเปรียบเทียบ
ทางเลือก โดยพจิารณา
ข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก แต่พิจารณา
ไม่ถูกต้อง 

 
3.  การเลือกทางเลอืก
ที่ดีที่สุด 

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ สามารถ
อธิบายผลที่จะเกิดจาก
การเลือกไดไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง  

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
มีเหตผุลประกอบใน
การตัดสินใจ แต่ไม่
ถูกต้อง  

 
  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการตัดสนิใจ (Rubrics) ใช้คะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับต่ า 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Rubrics) 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1.  มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระเบียบในช้ันเรียน
โรงเรียน และสังคม 
เคารพสิทธิของผู้อื่น   
มีความรับผิดชอบ  
และตรงต่อเวลา  

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระเบียบในช้ันเรียน
โรงเรียน และสังคม 
เคารพสิทธิของผู้อื่น   
มีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระเบียบในช้ันเรียน
โรงเรียน และสังคม 
เคารพสิทธิของผู้อื่น    

2.  ใฝ่เรียนรู ้ เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน มีความ
พยายามและเอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีการศึกษาค้นคว้าทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน มีความ
พยายามและเอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู ้

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน มีความ
พยายามและเอาใจใส่
ในการเรียน 

3.  มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบและ
เอาใจใส่ตอ่งานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ   
มีความพยายามในการ
ปรับปรงุและ
พัฒนาการท างานใหม้ี
คุณภาพได้ด้วยตนเอง 

มีความรับผิดชอบและ
เอาใจใส่ตอ่งานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ   
มีความพยายามในการ
ปรับปรงุและ
พัฒนาการท างานใหม้ี
คุณภาพ 

มีความรับผิดชอบและ
เอาใจใส่ตอ่งานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 

 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Rubrics) ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับต่ า 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นที่ 1 การระบปุัญหาเศรษฐกิจ 
1.   ครูน าเสนอข่าวเงินเฟ้อของประเทศซิมบบัเว แล้วตั้งค าถามจากข่าวดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1  ปัญหาที่เกิดข้ึนในข่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไร (ภาวะเงินเฟ้อ) 
1.2  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลซิ มบับเว 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน) 
1.3  หากเกิดปัญหาน้ีในประเทศไทยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร (ใช้นโยบาย

การเงินมาช่วยในการแก้ไขปัญหา) 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
3.  แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ จ านวน 4 กลุ่ม แล้วครูพูดเช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียนเรื่องนโยบายการเงิน 
4.  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ 4 สถานการณ์ แล้วให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มร่วมกันระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ที่กลุ่มตนได้รับลงในใบงาน เรื่อง นโยบายการเงิน          
และอธิบายแนวทางในการตอบใบงานให้กับนักเรียน 
 
 
 

 
ถ้า คุณจะซื้ อนิตยสาร  FORTUNE ในประเทศซิมบับ เว   คุณต้อ งใ ช้ เ งิ น 

270,543,825,555 ดอลลาร์ซิมบับเว  แต่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้รถขนดินเพื่อขนเงินไปจ่าย
หรอก ในเดือนกรกฎาคมคุณเพียงแค่ใช้ธนบัตรออกใหม่ 3 ใบๆละ 100 พันล้านเหรียญ ไปจ่ายก็
พอ (100 พันล้านเหรียญซิมบับเว หรือเท่ากับ หนึ่งแสนล้านเหรียญซิมบับเว มีค่าประมาณ 61 
บาทไทย) 

บรรยง วิทยวีรศักดิ ์: http://www.oknation.net 
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สถานการณ์ท่ี 1 คนท้ังเมืองพากันบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า “ของแพง” ท้ังประเทศ 
คนทั้งเมืองพากันบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า “ของแพง” ทั้งประเทศ โดยศูนย์ วิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “กรุงเทพโพลล์” เผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 1,203 คน เรื่อง “เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน” พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ 76.1% ระบุว่า ราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว โดยมอง
ว่าเป็นเพราะของแพงเกินไป สินค้าขึ้นราคา แต่รายได้เท่าเดิม : http://thaipublica.org 

สถานการณ์ท่ี 2 สถานการณ์ส่งออกหดตัวและติดลบ 
สถานการณ์ส่งออกหดตัวและติดลบ ต่อเน่ือง ก าลังซ้ือในประเทศตก เอกชนชะลอการ

ลงทุน ท าให้นาทีน้ีเศรษฐกิจไทย ตกอยู่ในภาวะอันตราย และซึมยาวอย่างต่อเน่ือง  
นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของทีดีอาร์ไอ หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย ตั้งข้อสังเกต หากสถานการณ์ภัยแล้งยังซ้ าเติมประเทศไทยลากยาวไปจนถึงปลายปี มีผลต่อ
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ใ น แ ง่ ท า ใ ห้ จี ดี พี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ห ด ตั ว ล ง ใ น ด้ า น มู ล ค่ า : 
https://www.thairath.co.th 

สถานการณ์ท่ี 3 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ า 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าที่เคยประเมินไว้ตามการส่งออกและการใช้จ่าย 

ภาคเอกชนที่ต่ ากว่าคาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ าลงตามต้นทุนและแรงกดดันจากด้านอุปสงค์ที่
ลดลง การประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ได้แก่ 

1) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวต่ ากว่าที่คาด ตามเศรษฐกิจจีนและเอเชียเป็นส าคัญ        
2) นโยบายภาครัฐที่มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ผ่านการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม 3) ปัญหาภัยแล้งจากฝนที่ตกน้อยกว่าปกติในช่วงกลางปีและ 4) ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ต่ ากว่า
คาด : https://www.bot.or.th 

สถานการณ์ท่ี 4 ผวาเงินเฟ้อกดเศรษฐกิจ! 
ผวาเงินเฟ้อกดเศรษฐกิจ! คนไทยอ่วมข้าวของแพงแต่รายได้หด อาหารสดเริ่มลดหลังน้ าท่วม  

แต่อาหารจานเดียวกับข้าวถุงพุ่ง  ท าเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มขยับขึ้น ธปท.จับตาราคาน้ ามันโลก หลัง
ดูไบเฉลี่ยแตะ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยันเศรษฐกิจเดือน ม.ค. ทุกด้านปรับตัวดีขึ้น หอการค้าไทยเผย
ประชาชน 53.9% มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ต้องหันไปพึ่งเงินกู้ : https://www.thairath.co.th 
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ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ 
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายของเงิน วิวัฒนาการ

ของเงิน ความส าคัญของเงิน หน้าที่ของเงิน สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน  โดยครูเสนอแนะแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลแหล่งต่างๆให้กับนักเรียน เช่น ใบความรู้ หนังสือ และเว็บไซต์ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กลุ่มได้รับเขียนลงใบงานโดยระบุแหล่งข้อมูลและรายละเอียด 

ขั้นที่ 3 การพิจารณาข้อมูลปญัหาเศรษฐกิจ 
1.   นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ศึกษามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

พิจารณาความน่าเช่ือถือพร้อมบอกเหตุผล และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
2.   ครูแบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนการสรุปอภิปราย จากนั้นให้นักเรียนในห้อง

ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก าหนดให้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความ
น่าเช่ือถือ แล้วให้กลุ่มที่เป็นตัวแทนในแต่ละหัวข้อสรุปผลการอภิปราย ครูตั้งค าถามหลังจากการ
อภิปรายในแต่ละหัวข้อเพื่อให้นักเรียนเกิดความกระจ่างในแต่ละเนื้อหา และครูอธิบายเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์ โดยให้นักเรียนสรุปข้อมูลลงในใบงานเรื่องนโยบายการเงิน  

2.1  กลุ่มที่ 1 สรุปการอภิปรายเรื่องความหมายของเงิน วิวัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิจและของเงิน จากนั้นครูสุ่มนักเรียนแล้วถามค าถามดังต่อไปนี้ (Obj.1) 

2.1.1 “ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเงินมนุษย์ต้องท าอย่างไร หากต้องการสิ่งของที่ตน
ไม่มี” (น าสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน)   

2.1.2 เพราะเหตุใดในเวลาต่อมาเราจึงใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการท าไมจึงไม่ใช้การแลกสิ่งของเหมือนในสมัยก่อน (เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ) 

2.1.3 นอกจากเหรียญและธนบัตรที่เราใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว 
ปัจจุบันเราสามารถใช้สิ่งใดแทนเงินได้ (บัตรเครดิต)  

2.1.4 การใช้บัตรเครดิตดีกว่าการใช้เงินสดอย่างไร (ปลอดภัย สะดวกสบาย)  
2.2  กลุ่มที่ 2 สรุปการอภิปรายเรื่อง ความส าคัญของเงิน หน้าที่ของเงิน จากนั้นครู

ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หน้าที่ของเงินโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้  (Obj.2, Obj.3, ทักษะการคิด
วิเคราะห์) 

2.2.1 เว็บไซต์ซื้อง่ายดอทคอม ขายรองเท้ายี่ห้อคอนแวนต์ รุ่นออรจิินอล 
ราคาคู่ละ 1,200 บาท (เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าและเปน็หน่วยบัญชี) 

2.2.2  บอย ปกรณ์ ชอบรองเท้ายีห่้อคอนแวนต์มาก จงึสัง่ซือ้รองเท้า 1 คู่ 
และจะโอนเงินใหผู้้ขายในวันรุ่งข้ึน (เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ภายหน้า)  
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2.2.3  บอย ปกรณ์ โอนเงินเพื่อซื้อรองเท้ายี่หอ้คอนแวนต์ (เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน) 

2.2.4  เจ้าของเว็บไซตซ์ื้อง่ายดอทคอม น ารายได้จากการขายรองเท้าไปฝาก
ประจ าในธนาคารแห่งหนึ่ง (เป็นเครื่องรักษามลูค่า)  

2.3  กลุ่มที่ 3 สรุปการอภิปราย เรื่อง สถาบันการเงิน จากนั้นครูน าป้ายประเภท
ของธนาคาร 3 ประเภทติดที่กระดานด า ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารกลาง 
แล้วแจกภาพธนาคารต่างๆและแจกบัตรค าเกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
จ าแนกประเภทของธนาคารและบทบาทของธนาคารประเภทต่าง ๆ จากนั้นครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj.4) 

2.4  กลุ่มที่ 4 สรุปการอภิปราย เรื่อง นโยบายการเงิน  จากนั้นครูถามค าถามดังนี้ 
2.4.1  ในระบบเศรษฐกิจ หากมีการปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์มีอิสระในการ

ด าเนินงานในทุกๆเรื่อง จะข้ึนดอกเบี้ย หรือจะปล่อยสินเช่ือเท่าไหรก่็ได้ตามความต้องการ นักเรียนคิด
ว่าจะเกิดอะไรข้ึน (เกิดความวุ่นวายในระบบเศรษฐกิจ ยากแก่การควบคุมหรือแก้ไขปัญหา และส่งผล
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ) 

2.4.2  เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือปัญหาทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
นักเรียนคิดว่ารัฐบาลควรท าอย่างไร (รัฐบาลจะต้องมีการวางนโยบายการเงิน) 

3.  ครูสรุปเนื้อหาสาระส าคัญที่ได้จากการอภิปราย เสริมข้อคิดแทรกความรู้ตลอดจน
แนวทางในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นที่ 4 การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ ที่แต่ละ

กลุ่มได้รับ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน แล้วให้นักเรียนเขียน
ลงในใบงานเรื่องนโยบายการเงิน (Obj.5, ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

1.  วิธีการในการแก้ปัญหา (ความสามารถในการตัดสินใจ ข้ันที่ 1 การสร้างทางเลือก)    
2. ธีวิการแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร (ความสามารถในการตัดสินใจ ข้ันที่  2         

การประเมินทางเลือก) 
ขั้นที่ 5 การประเมินข้อสรุป 
1.   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดมาเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาพร้อมบอกเหตุผล และอธิบายผลที่จะเกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว แล้วเขียนข้อสรุป
ลงในใบงาน (ความสามารถในการตัดสินใจ ข้ันที่ 3 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด) 
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2.   ครูถามนักเรียนเพื่อสรุปสิ่งที่เรียนโดยมีค าถามดังต่อไปนี้  “การใช้นโยบายทาง
การเงินที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลอย่างไรต่อประเทศ” (ท าให้ประเทศมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ) (Gen.) 
 
สื่อการเรียนรู ้

1.   ใบความรู้เรื่องนโยบายการเงิน 
2.   ใบงานเรื่องนโยบายการเงิน  

 
แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างอิง 
ทับทิม  วงศ์ประยูร. (2539). หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร,อักษรสยามการพิมพ์.  
จรินทร์ เทศวานิช และคณะ. (2556). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6  

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ อักษรเจรญิทัศน์. 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2555). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลท่ัวไป  
พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

ขวัญนภา สุขคร. (2550). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สังคมศึกษาฯ ม.4-6 เล่ม 4  
(เศรษฐศาสตร์) กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ วัฒนาพานิช.  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
ส32103        รายวิชา เศรษฐศาสตร์        ระดับชั้น ม.5/4 

คาบที่ 3-4     เวลา 10.20 – 12.00 น.    วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง เศรษฐศาสตรม์หภาค   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559 

ผู้สอน นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 
การเขา้เรียน 
     จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 45 คน  เข้าเรียน     45  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
                                          ขาดเรียน     -   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   - 
                                          มาสาย        -   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   - 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. เนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ และหน้าที่ของเงิน, สถาบันการเงิน และนโยบายการเงิน  
สอนได้สมบูรณ์   ครบถ้วน 
                     ไม่ครบถ้วน เรื่อง ................................................................................. 
                         เพราะ ................................................................................................... 

2. การใช้เวลา     เหมาะสม 
                    ไม่เหมาะสม เพราะ จัดกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 

3. กิจกรรมท่ีใช้    ครบถว้น 
                    ไม่ครบถ้วน กิจกรรมขั้นที่ 5 และกิจกรรมรวบยอด 
                       เพราะ นักเรียนใช้เวลานานในข้ันที่ 2 คือ การรวบรวมข้อมูลปัญหา

เศรษฐกิจ และข้ันที่ 3 การพิจารณาข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจ  
ผลการเรียนรู้ 

1. ผลการเรียนของนักเรียน  นักเรียนยังไม่ เข้าใจข้ันตอนของกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งผลถึงการท าใบงานซึ่งได้คะแนนน้อยในการท ากิจกรรมครั้งแรก 

2. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ใบงานเรื่อง นโยบายการเงิน และการน าเสนองาน
ในช้ันเรียน 

3. บรรยากาศในการเรียน การท ากิจกรรมค่อยข้างตึงเครียด เนื่องจากนักเรียนไม่คุ้นชินกับ
กิจกรรม และท าใบงานไม่ได้เพราะนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจข้ันตอนหรือกระบวนการอย่างชัดเจน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

นักเรียนท าใบงานไมเ่สร็จตามเวลาที่ก าหนด และไม่เข้าใจการท าใบงานในแตล่ะข้ันตอน ใน
บางขั้นตอนใช้เวลาในการท านาน เป็นผลให้กจิกรรมการเรียนการสอนไม่เสรจ็สิ้นตามเวลาที่ก าหนด 
และสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีจ านวนมาก ท าให้บางคนไมม่ีบทบาทในกระบวนการกลุม่ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ครูอธิบายข้ันตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ชัดเจน อธิบายวิธีการท าใบงาน
ในแต่ละข้ันตอน คอยให้ค าแนะน าและใหก้ าลงัใจนักเรียน และควรมีการแบง่กลุ่มเพิ่มเพื่อใหส้มาชิก
ทุกคนในกลุม่มีบทบาทและมสี่วนร่วมมากขึ้น 
 

 

       ลงช่ือผู้สอน.............................................. 
          (นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์) 
                        ………/….……/……… 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ รวม 
กระบวนการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ความสามารถ
ในการ

ตัดสินใจ 

 

3 2 1 3 2 1  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

เกณฑ์ในการตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5-6           3     หมายถึง    สูง 
3-4           2     หมายถึง    ปานกลาง 
1-2           1     หมายถึง     ต่ า 

 

แบบสังเกตทักษะกระบวนการ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการ รวม 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการ

ท างาน 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เกณฑ์ในการตัดสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9           3     หมายถึง    สูง 
4-6           2     หมายถึง    ปานกลาง 
1-3           1     หมายถึง     ต่ า 

 
  

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ตัวอย่างแล้วเติมค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ ข้อด ี ข้อจ ากัด 

1.   

2.   

3.   

 

  

ใบงาน เรื่อง นโยบายการเงิน 

 
แหล่งข้อมูล 

รายละเอียด 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

รายละเอียด 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

 
แหล่งข้อมูล 

รายละเอียด 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

 
แหล่งข้อมูล 

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

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

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

 ปัญหา 

น่าเชื่อถือ 

ไม่น่าเชื่อถือ 

น่าเชื่อถือ 

ไม่น่าเชื่อถือ 

น่าเชื่อถือ 

ไม่น่าเชื่อถือ 

เหตุผล 
..................................................... 
..................................................... 
 

เหตุผล 
..................................................... 
..................................................... 

เหตุผล 
..................................................... 
..................................................... 

 
 ล ำดบัควำมส ำคัญ  ล ำดบัควำมส ำคัญ  ล ำดบัควำมส ำคัญ 

 

วิธีที่ดีที่สุด ............................................................................................................. .......................... 
เหตุผล     ................................................................................................................ ....................... 
ผลที่จะเกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว...................................................................................... 
................................................................................................................ ......................................... 
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ความหมายของเงิน 
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและของเงิน 

1. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้สิ่งของหรือบริการแลกเปลี่ยนกัน (barter economy) 
2. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (money economy) 
3. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เครดิตเป็นสือ่กลางในการแลกเปลี่ยน (credit economy) 

ความส าคัญของเงิน 
1. ความส าคัญส าหรบัธุรกจิในด้านผูผ้ลิต 
2. ความส าคัญส าหรบัธุรกจิในด้านผู้บริโภค 
3. ความส าคัญส าหรบัชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม 

หน้าท่ีของเงิน 
1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  
2. เป็นมาตรฐานในการวัดมลูค่าและเป็นหน่วยบัญชี 
3. เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ภายหน้า  
4. เป็นเครื่องรักษามลูค่า  

สถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการเงิน โดยท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางเช่ือมระหว่างผู้ออมและผู้ลงทุน รวมทั้งให้บริการด้านการเงินอื่น  ๆตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น รับฝากเงิน ปล่อยสินเช่ือให้ผู้ประกอบการ เป็นต้น สถาบันการเงินมีมากมายหลายอย่าง ทั้งที่เปน็
ธนาคาร เช่นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ เป็นต้น 

1.  ธนาคารพาณิชย์ การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.  ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ เป็นธนาคารที่รัฐบาลจัดตั้งข้ึนท าหน้าที่
ช่วยเหลือด้านการเงินหรือส่งเสริมการด าเนินงานเฉพาะด้านตามนโยบายของรัฐบาลเช่น ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักเก็บออม ช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประกอบ

 1 
เรื่อง นโยบายการเงิน 

ใบความรู้ 



128 
 

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3.  ธนาคารกลาง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาก าไรและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐบาลให้ควบคุมดูแล
เรื่องการเงินของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินและระบบการช าระเงิน 
นโยบายการเงิน 

1.  ประเภทของนโยบายการเงิน จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1  นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (restrictive monetary policy) เป็นนโยบายที่
มีผลท าให้ปริมาณเงินลดลง มักใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจเกิดปัญหาภาวะราคาสินค้าสูงข้ึนหรือเกิด
ปัญหาเงินเฟ้อ  
  1.2  นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (easy monetary policy) เป็นนโยบายที่มีผล
ท าให้ปริมาณเงินที่เพิ่มข้ึน มักใช้ในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือเกิดปัญหาเงินฝืด 
 2.  เครื่องมือของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถด าเนินงานโดย
อาศัยเครื่องมือนโยบายการเงิน ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องการ
ด าเนินการผ่านตลาดการเงิน และหน้าต่างตั้งรับ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่ เงินสดในมือธนาคารพาณิชย์เงินฝาก
กระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน ตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินสดส ารองตามกฎหมาย หากธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ในอัตราสูง จะมีผลให้ธนาคารมีเงินส ารองส่วนเกินไปปล่อยกู้ได้น้อย ท าให้ปริมาณเงินเพิ่มได้น้อย 
หากก าหนดในอัตราต่ าก็จะมีผลท าให้ปริมาณเงินเพิ่มได้มาก ดังนั้น การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดจึงมีผลต่อสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ 

 2.2  การด าเนินการผ่านตลาดการเงิน เป็นเครื่องมือส าคัญในการรักษาระดับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายและดูแลสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี  

3.  กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน การด าเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเงิน
เฟ้อจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในตลาด และในที่สุดจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตและอัตราเงินเฟ้อผ่าน
ระบบการเงินในช่องทางต่าง ๆได้แก่ ช่องทางอัตราดอกเบี้ย ช่องทางสินเช่ือ ช่องทางราคาสินทรัพย์ 
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน และช่องทางการคาดการณ์ 
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ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม   
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1.  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรูม้ีล าดับข้ันตอน
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.  แนวคิดส าคัญและจุดประสงค์ 
2.1 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

เนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.4 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้องตามหลักการเขียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ 
1.1 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3 การจัดล าดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมกับความต้องการและวัยของนักเรียน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.4 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.5 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจนและ

สัมพันธ์ต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์การ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม   
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ)  

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจนและ

สัมพันธ์ต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 1 การนิยามปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 2 การรวบรวมข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 3 การพิจารณาข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 4 การตั้งสมมติฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 5 การสรุป 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ ง เสริมให้ เกิด
ความสามารถในการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์       

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.3สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6.  การวัดและการประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม   
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ)  

 
  

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
∑  

  
IOC 

1 2 3 
6.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรม   

การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.4 เกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 1 การนิยามปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.6 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 2 การรวบรวมข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.7 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 3 การพิจารณาข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.8 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 4 การตั้งสมมติฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.9 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ข้ันที่ 5 การสรุป 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.10 การวัดและประเมินส่งเสริมให้เกิดความสามารถใน
การตัดสินใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยและผลการวิเคราะห์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเศรษฐศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ค าช้ีแจง : แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
             ให้นักเรียนกากบาทข้อที่ถูกที่สุดลงในกระดาษค าตอบเพียงข้อเดียว 
           : อัตนัย จ านวน 1 ข้อ ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้องสมบรูณ์ 
1. ข้อใดคือความส าคัญของเงินระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  

ก. เป็นทุนในการซือ้ปจัจัยการผลิต 
ข. เป็นสิ่งทีม่ีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการ 
ง. เป็นตัวก าหนดราคาสินค้าทีผ่ลิตว่าควรจ าหน่ายราคาเท่าไหร่ 

2. หน้าท่ีของเงินข้อใดเป็นมาตรฐานวัดมูลคา่ของสินค้า  
ก. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ราคาเครือ่งละ 29,000 บาท 
ข. สินค้าเกรด A ราคาแพง สินค้าเกรด B ราคาถูก 
ค. ธนบัตรไทย มีราคา 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ1,000 บาท 
ง. ใช้ธนบัตร ใบละ 500 บาท ซื้อสินค้า 480 บาท ได้เงินทอน 20 บาท 

3. ธนาคารพาณิชย์ใดจัดเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเป็นการเฉพาะ  
ก. ธนาคารทหารไทย 
ข. ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ง. ธนาคารกสิกรไทย 

4. ธนาคารแห่งประเทศไทยคือนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์หมายความว่าอยา่งไร  
ก. ธนาคารแห่งประเทศไทยถือหุ้นใหญ่ในธนาคารพาณิชย์    
ข. ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมก ากบัดูแลธนาคารพาณิชย ์
ค. เงินของธนาคารพาณิชย์ต้องฝากกบัธนาคารแหง่ประเทศไทยเท่านั้น 

ง. ประธานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานกิตติมศักดิข์องธนาคารพาณิชย์ 
5. วิธีการใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถใช้แก้ไขปญัหาเกิดภาวะเงินเฟ้อได้  

ก. ลดค่าเงินบาท 
ข. ลดอัตราดอกเบี้ย 
ค. ลดการปลอ่ยสินเช่ือ 
ง. ลดอัตราเงินส ารองตามกฎหมาย 
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6. กิจกรรมทางการคลังของรัฐบาลสอดคล้องกับข้อใด  
ก. การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการก าหนดนโยบายการเงิน 
ข. การก าหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงิน และการค้าระหว่างประเทศ 
ค. การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการกู้ยืมเงินของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ง. การเกบ็ภาษีอากร การปรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการกู้ยืมเงิน 

7. “ผลประกอบการของบริษัท ปตท. ในไตรมาตรท่ี 2 ของป ี2558 มีก าไรสุทธิ 21,000 ล้าน    
      บาท และน าส่งเป็นรายได้ให้กบัรัฐ” รายได้ ดังกลา่วจัดอยู่ในแหล่งใด  

ก. รายได้จากภาษีอากร 
ข. รายได้จากรฐัพาณิชย์ 
ค. รายได้จากค่าธรรมเนียม 
ง. รายได้จากการขายสินค้า 

8. เงินคงคลังของรัฐจะเพิ่มขึน้ในกรณีใด 
ก. รัฐเพิม่การเกบ็ภาษี 
ข. รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการสงู 
ค. ดุลรายได้ – รายจ่ายของรัฐเกินดุล 
ง. ขายพันธบัตรรัฐบาลได้จ านวนมาก 

9. ข้อใดจัดเป็นวิธีการของนโยบายการคลังแบบขยายตัว  
ก. ลดการจ่ายเงินของภาครัฐ 
ข. ควบคุมรับรายรายจ่ายอย่างเข้มงวด 
ค. เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
ง. เพิ่มภาษีศุลกากรขาเข้าของสินค้าฟุ่มเฟือย 

10. ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต่ า รัฐควรใช้นโยบายการคลังอย่างไร  
ก. เก็บภาษีเพิม่ขึ้นให้เท่ากับร่ายจ่ายของรัฐ 
ข. ใช้จ่ายให้สูงกว่ารายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ 
ค. ใช้จ่ายให้น้อยทีสุ่ดเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
ง. ลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพือ่ลดภาระการกอ่หนี ้
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11. มาตรการใดท่ีรัฐน ามาใช้ในการลดปญัหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได ้ 
ก. เก็บภาษีศุลกากรเพิ่ม 
ข. การลดภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ค. ข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
ง. การเกบ็อัตราภาษีก้าวหน้า 

12. ข้อใดแสดงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ  
ก. คุณภาพชีวิตของประชากรสงูข้ึน 
ข. มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
ค. รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
ง. มีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก 

13. เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อ รัฐใช้นโยบายการเงินการคลังในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  
ก. จัดเกบ็ภาษีอย่างเท่าเทียม 
ข. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย 
ค. การลดภาษีกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟอืย 
ง. ส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน 

ตอบข้อ 14 
 
 
 
 
 

พื้นที่ A = พื้นที่ในประเทศไทย 
พื้นที่ C =  คนต่างชาติในประเทศไทย 
พื้นที่ B = พื้นที่ประเทศอื่น 
พื้นที่ D = คนไทยในประเทศอื่น 
14. ข้อใดคือผลิตภันฑ์ในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product : GDP)  

ก. พื้นที่ A + B         
ข. พื้นที่ A + D 
ค. พื้นที่ A + C        
ง. พื้นที่ B +  D 

  

A 

C 

B 

D 
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15. ข้อมูลรายได้ประชาชาตใินรายการใดท่ีสามารถใช้วัดความกินดีอยู่ดีของคนในชาติได ้ 
ก. รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
ข. การจ้างงานภายในประเทศ 
ค. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP)    
ง. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

16. สาขาของบริษัทแอปเปิลเข้ามาประกอบธุรกิจ ในไทยท าก าไรในไตรมาตรแรกจ านวน 15  
      ล้านบาท โดยยังไม่ได้โอนให้กับบริษัทแม่ ก าไรดังกล่าวจะอยู่ในรายได้ใด  

ก. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) ของประเทศไทย 
ข. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย 
ง. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

17. ถ้าในปี  2555 สินค้าและบริการท้ังหมดท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศมีมูลค่า 800 ล้านบาท 
     มียอดการลงทุนจากต่างชาติจ านวน 100 ล้านบาท และคนไทยในต่างประเทศโอนรายได้  
     กลับมาจ านวน 50 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของของประเทศ(GNP)      
     มีมูลค่าเท่าไหร่ 

ก. 750 ล้านบาท 
ข. 800 ล้านบาท 
ค. 850 ล้านบาท 
ง. 950 ล้านบาท 

18. ถ้าในปี 2557 มูลคา่ GDP ของประเทศไทยมีจ านวน 3,000 ล้านบาท มูลคา่ GNP จ านวน  
     2,500 ล้านบาท และคนไทยลงทุนในต่างประเทศท ารายได้จ านวน 500 ล้านบาท รายได้จาก   
     การลงทุนต่างชาติในประเทศไทยมมีูลคา่เท่าใด  

ก. 500 ล้านบาท 
ข. 1,000 ล้านบาท 
ค. 2,000 ล้านบาท 
ง. 2,500 ล้านบาท 

19. ข้อใดคือสถานการณข์องภาวะเงินฝืด  
ก. สินค้าราคาแพง 
ข. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
ค. อ านาจของเงินน้อยลง 
ง. ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน 
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20. ภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้เกิดสถานการณใ์ด    
ก. ยอดการสง่ออกลดลง 
ข. ปริมาณการกูเ้งินลงทุนต่ า 
ค. ตัวเลขของคนตกงานสูงข้ึน 
ง. ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 

21. ข้อใดกล่าวผิด เกีย่วกับภาวะเงินเฟ้อ 
ก. ผู้ปล่อยกูร้ะยะยาวจะได้ดอกเบี้ยเพิม่ขึ้น 
ข. มูลค่าของเงินจะลดลงเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ 
ค. ภาวะที่เกิดจากเศรษฐกจิเตบิโตเร็วเกินไป 
ง. คนจะฝากเงินน้อยลงหากอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้ 

22. การกระท าในข้อใดเหมาะสมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในยามท่ีเศรษฐกิจตกต่ า  
ก. เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ข. สั่งซือ้สินค้าแบรนแนมจากต่างประเทศ 
ค. ใช้จ่ายเงินให้นอ้ยที่สุดและน าเงินไปฝาก 

ง. พาครอบครัวไปทานอาหารในวันสงกรานต ์
23. ข้อใดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของไทยในการเปิดเสรีทางการค้า  

ก. การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ 
ข. การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกบัอังกฤษ 
ค. การกู้เงินจากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการลงทุน 
ง. การก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

24. ข้อใดไม่ใช่ข้อผลเสยีของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ท้ังเสรกีารค้าและการลงทุน  
ก. คนไทยได้เลือกใช้ของดรีาคาถูกมากข้ึน 
ข. ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของต่างชาติ 
ค. เศรษฐกจิไทยต้องพึง่พาเศรษฐกจิจากภายนอก 
ง. ความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

25. การท่ีไทยเปิดเสรีการค้ากับจนี ส่งผลต่อตลาดกระเทียมในประเทศไทยอยา่งไร  
ก. กระเทียมขาดตลาด เพราะมีการบรโิภคสูง 
ข. กระเทียมล้นตลาด ราคากระเทียมจึงถูกลง 
ค. ราคากระเทียมสูง ตามความต้องการผู้ซื้อ 
ง. ราคากระเทียมถูกลง เนื่องจากจีนผลิตลดลง 
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26. ปัจจัยทางการค้าระหว่างประเทศในข้อใดส่งผลต่อราคาของสินค้าโดยตรง  
ก. การติดต่อสือ่สาร และการขนส่ง 
ข. การรวมกลุม่ทางการค้าระหว่างประเทศ 
ค. การสง่มอบสินค้าด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
ง. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

27. รถยนต์ท่ีน าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาสูงมากกว่ารถยนต์ท่ีผลิตในประเทศไทย  
เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการในข้อใด  
ก. การใหส้ิทธิพิเศษ       
ข. การเกบ็ภาษีอากร 
ค. การตั้งก าแพงภาษี     
ง. การก าหนดโควตาสินค้า 

28. การลงทุนใดเป็นการลงทุนระหว่างประเทศท่ีสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 
ก. นักธุรกิจไทยลงทุนเปิดปั๊มแก๊ส NGV ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ข. นักธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลงิ 
ค. นักธุรกิจอนิโดนีเซียลงทุนในหุ้นของบริษัทผลิตอาหารฮาลาลในประเทศมาเลเซีย 
ง. นักธุรกิจพม่าน าเงินมาซื้อคอนโดจ านวน 20 ห้องในประเทศไทย 

29. ข้อใดคือมาตรการในการแก้ไขการขาดดุลทางการคา้  
ก. นโยบายกินของไทยใช้ของไทย 
ข. การเพิม่ภาษีการส่งออกสินค้าเกษตร 
ค. ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศอาเซียน 
ง. ส่งเสริมการน าเข้าเทคโนโลยกีารผลิตจากต่างประเทศ 

30. การท่ีเงินบาทแข็งคา่ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างไร  
ก. สินค้าส่งออกของไทยมีราคาสูงข้ึน 
ข. มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าสูงข้ึน 
ค. คนไทยลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ง. คนไทยในต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลง 
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ตารางท่ี 12  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์         

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถาม 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1 ข้อใดคือความส าคัญของเงินระหว่างผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 หน้าที่ของเงินข้อใดเป็นมาตรฐานวัดมูลค่าของสินค้า 
(วิเคราะห)์  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ธนาคารพาณิชยใ์ดจัดเป็นธนาคารที่มกีฎหมายจัดต้ัง
เป็นการเฉพาะ (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ธนาคารแห่งประเทศไทยคือนายธนาคารของธนาคาร
พาณิชย์หมายความว่าอย่างไร (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 วิธีการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถใช้แก้ไข
ปัญหาเกิดภาวะเงินเฟ้อได้ (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 กิจกรรมทางการคลงัของรัฐบาลสอดคล้องกับข้อใด 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 “ผลประกอบการของบริษัท ปตท. ในไตรมาตรที่ 2 
ของปี 2558 มีก าไรสุทธิ 21,000 ล้านบาท และน าส่ง
เป็นรายได้ให้กับรัฐ” รายได้ดังกล่าวจัดอยู่ในแหลง่ใด 
(วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 เงินคงคลงัของรัฐจะเพิม่ขึ้นในกรณีใด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 ข้อใดจัดเป็นวิธีการของนโยบายการคลังแบบขยายตัว 

(เข้าใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 ในช่วงที่เศรษฐกจิตกต่ า รัฐควรใช้นโยบายการคลงั
อย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 มาตรการใดที่รัฐน ามาใช้ในการลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าด้านรายได ้(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ (ต่อ) 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถาม 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
12 ข้อใดแสดงถึงความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 เมื่อเกิดปญัหาเงินเฟ้อ รัฐใช้นโยบายการเงินการคลัง
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร (วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 ข้อใดคือผลิตภันฑ์ในประเทศเบื้องต้น              
(Gross Domestic Product : GDP) (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 ข้อมูลรายไดป้ระชาชาติในรายการใดที่สามารถใช้วัด
ความกินดีอยู่ดีของคนในชาติได้ (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 สาขาของบริษัทแอปเปลิเข้ามาประกอบธุรกจิในไทย
ท าก าไรในไตรมาตรแรกจ านวน 15 ล้านบาท โดยยัง
ไม่ได้โอนให้กับบริษัทแม่ ก าไรดังกล่าวจะอยู่ในรายได้
ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 ถ้าในปี  2555 สินค้าและบรกิารทั้งหมดทีผ่ลิตข้ึน
ภายในประเทศมีมลูค่า 800 ล้านบาทมียอดการลงทุน
จากต่างชาติจ านวน 100 ล้านบาท และคนไทยใน
ต่างประเทศโอนรายได้กลับมาจ านวน 50 ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของของประเทศ(GNP) 
มีมูลค่าเท่าไหร่ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 ถ้าในปี 2557 มูลค่า GDP ของประเทศไทยมจี านวน 
3,000 ล้านบาท มูลค่า GNP จ านวน 2,500 ล้านบาท 
และคนไทยลงทุนในต่างประเทศท ารายได้จ านวน 500 
ล้านบาท รายไดจ้ากการลงทุนต่างชาติในประเทศไทย
มีมูลค่าเท่าใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ (ต่อ) 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถาม 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
19 ข้อใดคือสถานการณ์ของภาวะเงนิฝืด (เข้าใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 ภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้เกิดสถานการณ์ใด (วิเคราะห)์ 0 +1 +1 2.00 0.67 
21 ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 การกระท าในข้อใดเหมาะสมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ

ของประเทศในยามที่เศรษฐกิจตกต่ า (ประเมินค่า)  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ข้อใดที่แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเริ่มต้นของไทยในการเปิดเสรี
ทางการค้า (วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเปิดเสรทีางเศรษฐกจิ ทั้งเสรี
การค้าและการลงทุน (วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 การที่ไทยเปิดเสรีการค้ากบัจีน ส่งผลต่อตลาด
กระเทียมในประเทศไทยอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ปัจจัยทางการค้าระหว่างประเทศในข้อใดสง่ผลต่อ
ราคาของสินค้าโดยตรง (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 รถยนต์ที่น าเข้ามาจากประเทศญีปุ่่นมีราคาสูงมากกว่า
รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย  เป็นผลสืบเนือ่งมาจาก
มาตรการในข้อใด (วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 การลงทุนใดเป็นการลงทุนระหว่างประเทศที่
สร้างสรรค์และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากทีสุ่ด
(สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 ข้อใดคือมาตรการในการแก้ไขการขาดดลุทางการค้า 
(วิเคราะห)์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 
 

การทีเ่งินบาทแข็งค่าข้ึนจะส่งผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สูตร ของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 

ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.67 0.20 ใช้ได้ 
2 0.48 0.47 ใช้ได้ 
3 0.31 0.27 ใช้ได้ 
4   0.27 0.53 ใช้ได้ 
5 0.63 0.33 ใช้ได้ 
6 0.44 0.40 ใช้ได้ 
7 0.35 0.60 ใช้ได้ 
8 0.38 0.47 ใช้ได้ 
9 0.54 0.40 ใช้ได้ 
10 0.46 0.53 ใช้ได้ 
11 0.38 0.73 ใช้ได้ 
12 0.56 0.20 ใช้ได้ 
13 0.71 0.27 ใช้ได้ 
14 0.60 0.33   ใช้ได้ 
15 0.42 0.40 ใช้ได้ 
16 0.71 0.20 ใช้ได้ 
17 0.44 0.27 ใช้ได้ 
18 0.35 0.33 ใช้ได้ 
19 0.48 0.33 ใช้ได้ 
20 0.65 0.40 ใช้ได้ 
21 0.31 0.53 ใช้ได้ 
22 0.56 0.27 ใช้ได้ 
23 0.44 0.20 ใช้ได้ 
24 0.67 0.27 ใช้ได้ 
25 0.79 0.27 ใช้ได้ 
26 0.35 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สูตร ของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
27 0.60 0.27 ใช้ได้ 
28 0.42 0.33 ใช้ได้ 
29 0.48 0.73 ใช้ได้ 
30 0.52 0.40 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ 
 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และ
การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (มาเรียม     
นิลพันธ์ุ, 2552: 178) จากข้อสอบจ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27-0.79 และมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.73 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน 
(Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.77 
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ตารางท่ี 14  คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

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

ก่อนเรียน  ̅ = 9.47 S.D. = 2.79 
หลังเรียน   ̅ = 22.36 S.D. = 2.92 
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ช่ือ.............................................................................................ช้ัน......................เลขที่........................ 

สถานการณ์ท่ี 1 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. จากสถานการณ์น้ ามันแพง-เงินเฟ้อสูง นักเรียนคิดว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหาโดยใช้    
นโยบายการเงินอย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา 3 วิธีพร้อมอธิบายข้อดีข้อจ ากัดของแต่ละวิธี  

วิธีการ ข้อด ี ข้อจ ากัด 
1.   

 
2.  

 
 
 

3. 
 

  
 

1. วิธีที่ดีที่สุด 
............................................................................................................................................................... . 
.................................................................................................................................. .............................. 

2. เหตผุลทีเ่ลือกใช้วิธีการดังกล่าว   
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................... . 

3. ผลที่จะเกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................... 

แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 

กบข.ห่วง"น้ ามันแพง-เงินเฟ้อสูง" เน้นลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น 
นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(กบข.) เปิดเผยว่า จากราคาน้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทุกแขนงในวงกว้างทั่วโลก ท าให้อัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพปรับตัวสูงข้ึนตามอย่าง
ต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะสูงถึงร้อยละ 9-10 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ 10 ปี 
จะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อไม่ได้มีผลกระทบต่อสภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมการลงทุนด้วย ที่มา : http://www.manager.co.th 31 กรกฎาคม 2551 
        

http://www.manager.co.th/
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ช่ือ.............................................................................................ช้ัน......................เลขที่........................ 
สถานการณ์ท่ี 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเข้าข่ายภาวะเงินฝืดนักเรียนคิดว่ารัฐบาลควรใช้นโยบาย   
การคลังในการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา 3 วิธี พร้อมอธิบายข้อดีข้อจ ากัด  

วิธีการ ข้อด ี ข้อจ ากัด 
1.    

 
2.  

 
 
 

3. 
 

  
 

 

1. วิธีที่ดีที่สุด 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................ 

2. เหตผุลทีเ่ลือกใช้วิธีการดังกล่าว 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................... . 

3.  ผลทีจ่ะเกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................... .  

แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 

ศก.ไทย Q1 ยังซึมตัว และเข้าข่ายภาวะเงินฝืด 
นักวิชาการช้ี ศก.ไทย Q1/59 ยังอยู่ในภาวะซึมตัว และเข้าข่ายภาวะเงินฝืด ช้ีเกิดจาก

ปัญหาระดับหนี้ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน ท าให้
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนซบเซา เกิดการชะลอตัวในอุปสงค์ภายในประเทศ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภาคครัวเรือนมีความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และปัญหาระดับหนี้ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง และยังมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มข้ึน จึงท าให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนซบเซา เกิดการชะลอตัวในอุป
สงค์ภายในประเทศ บ่ง ช้ีได้ ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยง เ ข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้               
ที่มา : http://www.manager.co.th 23 มีนาคม 2559 
 

http://www.manager.co.th/
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ตารางท่ี 15  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบวัด 
ความสามารถในการตัดสินใจ สถานการณ์ท่ี 1 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถามสถานการณ์ท่ี 1 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1 จากสถานการณ์น้ ามันแพง-เงินเฟ้อสูง นักเรียนคิดว่า

รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาโดยใช้ นโยบายการเงิน 
อย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา 3 วิธี พร้อม
อธิบายข้อดีข้อด้อยของแต่ละวิธี   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 วิธีที่ดีที่สุด +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ผลที่เกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 0 2.00 0.67 

 

ตารางท่ี 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ สถานการณ์ท่ี 2 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถามสถานการณ์ท่ี 2 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1 จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเข้าข่ายภาวะเงินฝืด

นักเรียนคิดว่ารัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา 3 
วิธี พร้อมอธิบายข้อดีข้อด้อยของแต่ละวิธี  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 วิธีที่ดีที่สุด +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ผลที่เกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ สถานการณ์ท่ี 3 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถามสถานการณ์ท่ี 3 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1 จากสถานการณ์การขาดดุลทางการค้า นักเรียนคิดว่า

รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหามา 3 วิธี พร้อมอธิบายข้อดีข้อด้อยของแต่ละวิธี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 วิธีที่ดีที่สุด +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ผลที่เกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 

 

ตารางท่ี 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ สถานการณ์ท่ี 4 

 
ข้อท่ี 

 

 
ค าถามสถานการณ์ท่ี 4 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

∑  

 
IOC 

1 2 3 
1 จากสถานการณ์ราคายางตกต่ า นักเรียนคิดว่ารัฐบาล

ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
มา 3 วิธี พร้อมอธิบายข้อดีข้อด้อยของแต่ละวิธี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 วิธีที่ดีที่สุด +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ผลที่เกิดจากการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัด    
ความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20  

สถานการณ์ท่ี ด้าน ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

สรุปความหมาย 

 
1 

1 0.64 0.22 ใช้ได้ 
2 0.46 0.25 ใช้ได้ 
3 0.31 0.22 ใช้ได้ 

 
2 

1 0.57 0.36 ใช้ได้ 
2 0.36 0.22 ใช้ได้ 
3 0.36 0.20 ใช้ได้ 

 
3 

1 0.56 0.39 ใช้ได้ 
2 0.42 0.33 ใช้ได้ 
3 0.38 0.31 ใช้ได้ 

 
4 

1 0.58 0.28 ใช้ได้ 
2 0.39 0.22 ใช้ได้ 
3 0.39 0.22 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ 

รวมตัดแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจทั้งหมด 4 สถานการณ์  
การตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 

และการตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป จาก
ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31-0.64 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.39 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) 
ได้เท่ากับ 0.70 
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ตารางท่ี 20  คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ก่อนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 10 30 24 13 28 
2 14 30 25 12 31 
3 16 21 26 12 32 
4 15 28 27 15 32 
5 10 35 28 15 31 
6 5 28 29 13 33 
7 11 30 30 12 25 
8 15 27 31 0 26 
9 12 25 32 12 24 
10 5 28 33 0 25 
11 11 30 34 13 31 
12 12 26 35 13 30 
13 17 31 36 13 32 
14 6 31 37 21 33 
15 16 28 38 1 26 
16 21 25 39 16 30 
17 0 26 40 12 22 
18 16 32 41 4 21 
19 19 31 42 0 24 
20 17 34 43 2 29 
21 13 34 44 0 27 
22 12 32 45 2 23 
23 14 33    

ก่อนเรียน  ̅ = 10.84 S.D. = 5.96 

หลังเรียน   ̅ = 28.67 S.D. = 3.63 
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ตารางท่ี 21  คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ก่อนเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกรายด้าน 

คนท่ี ความสามารถในการตัดสินใจ คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย  

ระดับ 
ความสามารถ ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 

1 6 2 2 10 0.83 ต่ า 
2 7 2 5 14 1.17 ต่ า 
3 6 4 6 16 1.33 ต่ า 
4 6 4 5 15 1.25 ต่ า 
5 7 3 0 10 0.83 ต่ า 
6 3 2 0 5 0.42 ต่ า 
7 4 3 4 11 0.92 ต่ า 
8 6 4 5 15 1.25 ต่ า 
9 4 4 4 12 1 ต่ า 
10 2 2 1 5 0.42 ต่ า 
11 5 4 2 11 0.92 ต่ า 
12 4 4 4 12 1 ต่ า 
13 7 4 6 17 1.42 ต่ า 
14 4 0 2 6 0.5 ต่ า 
15 6 4 6 16 1.33 ต่ า 
16 10 5 6 21 1.75 ปานกลาง 
17 0 0 0 0 0 ต่ า 
18 6 4 6 16 1.33 ต่ า 
19 7 4 8 19 1.58 ปานกลาง 
20 7 4 6 17 1.42 ต่ า 
21 5 4 4 13 1.08 ต่ า 
22 4 4 4 12 1 ต่ า 
23 6 4 4 14 1.67 ปานกลาง 
24 5 4 4 13 1.08 ต่ า 
25 4 4 4 12 1 ต่ า 
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ตารางท่ี 21  คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ก่อนเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกรายด้าน 
(ต่อ) 

คนท่ี ความสามารถในการตัดสินใจ คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
ความสามารถ ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 

26 4 4 4 12 1 ต่ า 
27 6 5 4 15 1.25 ต่ า 
28 6 4 5 15 1.25 ต่ า 
29 5 4 4 13 1.08 ต่ า 
30 4 4 4 12 1 ต่ า 
31 0 0 0 0 0 ต่ า 
32 4 4 4 12 1 ต่ า 
33 0 0 0 0 0 ต่ า 
34 5 4 4 13 1.08 ต่ า 
35 5 4 4 13 1.08 ต่ า 
36 4 4 5 13 1.08 ต่ า 
37 10 4 7 21 1.75 ปานกลาง 
38 1 0 0 1 1 ต่ า 
39 6 4 6 16 1.33 ต่ า 
40 4 4 4 12 1 ต่ า 
41 4 0 0 4 0.33 ต่ า 
42 0 0 0 0 0 ต่ า 
43 1 0 1 2 0.17 ต่ า 
44 0 0 0 0 0 ต่ า 
45 1 0 1 2 0.17 ต่ า 
46 6 5 4 15 1.25 ต่ า 

เฉลี่ย 4.47 2.93 3.44 10.84 0.90 ต่ า 
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ตารางท่ี 22  คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
หลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกรายด้าน 

คนท่ี ความสามารถในการตัดสินใจ คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
ความสามารถ ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 

1 12 8 10 30 2.5 สูง 
2 12 9 9 30 2.5 สูง 
3 10 4 7 21 1.75 ปานกลาง 
4 12 7 9 28 2.33 ปานกลาง 
5 12 12 11 35 2.92 สูง 
6 12 9 7 28 2.33 ปานกลาง 
7 12 11 7 30 2.5 สูง 
8 11 8 8 27 2.25 ปานกลาง 
9 12 7 6 25 2.08 ปานกลาง 
10 12 10 6 28 2.33 ปานกลาง 
11 12 11 7 30 2.5 สูง 
12 10 9 7 26 2.17 ปานกลาง 
13 12 10 9 31 2.58 สูง 
14 12 11 8 31 2.58 สูง 
15 12 10 6 28 2.33 ปานกลาง 
16 11 7 7 25 2.08 ปานกลาง 
17 10 9 7 26 2.17 ปานกลาง 
18 12 12 8 32 2.67 สูง 
19 12 12 7 31 2.58 สูง 
20 12 12 10 34 2.83 สูง 
21 12 12 10 34 2.83 สูง 
22 12 12 8 32 2.67 สูง 
23 12 11 10 33 2.75 สูง 
24 11 9 8 28 2.33 ปานกลาง 
25 12 12 7 31 2.58 สูง 
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ตารางท่ี 22  คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
หลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกรายด้าน 
(ต่อ) 

คนท่ี ความสามารถในการตัดสินใจ คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
ความสามารถ ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 

26 12 12 8 32 2.67 สูง 
27 12 12 8 32 2.67 สูง 
28 12 11 8 31 2.58 สูง 
29 12 11 10 33 2.75 สูง 
30 10 9 6 25 2.08 ปานกลาง 
31 12 7 7 26 2.17 ปานกลาง 
32 10 8 6 24 2 ปานกลาง 
33 11 8 6 25 2.08 ปานกลาง 
34 12 11 8 31 2.58 สูง 
35 12 11 7 30 2.5 สูง 
36 12 12 8 32 2.67 สูง 
37 12 11 10 33 2.75 สูง 
38 11 8 7 26 2.17 ปานกลาง 
39 12 11 7 30 2.5 สูง 
40 9 7 6 22 1.83 ปานกลาง 
41 8 7 6 21 1.75 ปานกลาง 
42 10 7 7 24 2 ปานกลาง 
43 10 10 9 29 2.42 ปานกลาง 
44 11 9 7 27 2.25 ปานกลาง 
45 9 8 6 23 1.92 ปานกลาง 

เฉลี่ย 11.33 9.64 7.69 28.67 2.33 ปานกลาง 
 
 

 



156 
 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 

ท่ีอยู่ บ้านเลขที่ 63/4 หมู่ 14 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบรุี 22160 

ท่ีท างาน โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
  

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2543 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดโพธ์ิลงักามิตรภาพที่ 171  
พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

  
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2555 ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม  อ าเภอบ่อไร่     
จังหวัดตราด ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

พ.ศ. 2558                    
ถึงปัจจุบัน 

ครูคศ.1 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง   
จังหวัดระยอง ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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