
 

 

  

  

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

โดย 
นายณัฐชา ปั้นลายนาค  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

  

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

โดย 
นายณัฐชา ปั้นลายนาค  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

  

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ON ECONOMICS 
OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS USING THE SITUATION PROCESS 

WITH YONISOMANASIKARA THINKING. 
 

By 

MR. Nattacha PUNLAINAK 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Education (TEACHING SOCIAL STUDIES) 

Department of Curriculum and  Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2021 
Copyright of Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

โดย นายณัฐชา ปั้นลายนาค 
สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 

   
ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง)  
   

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์)  
   

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(อาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ)  
   

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(อาจารย์ ดร. ปรัชญา เหลืองแดง)  
 

 

 



  

 

ง 

บทคัดย ่อภาษาไทย  

60262313 : การสอนสงัคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
ค าส าคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ / กระบวนการเผชิญสถานการณ ์/ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

นาย ณัฐชา ปั้นลายนาค: การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ท่ีเรียนรายวิชา ส23103 สังคมศึกษา 6  จ านวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 
 

 

  



  

 

จ 

บทคัดย ่อภาษาอัง กฤษ  

60262313 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : CRITICAL THINKING / THE SITUATION PROCESS / YONISOMANASIKARNA THINKING 

MR. NATTACHA PUNLAINAK : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ON 
ECONOMICSOF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS USING THE SITUATION 
PROCESSWITH YONISOMANASIKARA THINKING. THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. 

The objectives of this research were to: 1) compare the critical thinking before and after 
studying by using the situation process with Yonisomanasikara Thinking of Matthayomsueksa 3 
students 2) make a comparison between pretest and posttest learning achievement by using the 
situation process with Yonisomanasikara Thinking of Matthayomsueksa 3 students 3) study 
students’ opinion of using the situation process with Yonisomanasikarna Thinking of 
Matthayomsueksa 3 students. The samples used in the study included is 40 Matthayomsueksa 
3/2  students of Pranarai school Lopburi province under the Secondary Educational Service Area 
Office Lopburi in second semester academic year 2020 from enroll  Social studies 6 subject 
(S23103). The instrument in this research included 1) Lesson plans 2) a critical thinking test 3) an 
achievement test and 4) a questionnaire form on students ‘opinion towards studying by using the 
situation process with Yonisomanasikara Thinking. The data were analyzed statistically using 
mean, standard deviation, t-test for dependent and content Analysis. 

The research findings were as follows: 

1) The critical thinking after using the situation process with Yonisomanasikara Thinking 
of Matthayomsueksa 3 students was higher than before at the level of .05 significance. 

2) The learning achievement after using the situation process with Yonisomanasikarna 
Thinking of Matthayomsueksa 3 students was higher than before at the level of .05 significance. 

3) The overall students' opinion towards the studying using the situation process with 
Yonisomanasikara Thinking was at a high level.            
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาถือเป็นส่วนส าคัญของชีวิตในการสร้างสรรค์ความรู้อย่างรอบด้านและถือเป็นส่ิงท่ี

จะส่งผลให้บุคคลได้น าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านความรู้

เท่านั้นท่ีจะเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีมีอยู่ในตัวของบุคคล แต่การศึกษายังส่งเสริ มให้เกิดการ

สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงามเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ของบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่ีได้พระราชทานแก่ครูและนักเรียน ความตอนหนึ่งว่า 
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติและ

คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้ครบถ้วน ล้วนเหมาะกัน

ทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดย

ตลอด (https://www.posttoday.com/kingbhumibol/thebelovedking/8) 

 จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การศึกษาล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อเยาวชน และถือเป็นหัวใจส าคัญของชีวิต สามารถปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิต ให้บุคคลรู้จักความ

รับผิดชอบ รู้จักการแสดงความประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีควรและเหมาะสม รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่สมควรไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 ท่ีกล่าวเกี่ยวกับความมุ่งหมายและหลักการ

ของการจัดการศึกษาในมาตราท่ี 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษานั้น จะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านเริ่มต้ังแต่ความสมบูรณ์ด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม นอกจากนั้นเยาวชนไทยจะต้องมีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม

ควบคู่ไปกับการด ารงชีวิตในสังคม เพื่อท่ีจะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆในสังคมได้อย่างสงบสุข 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในสังคม ซึ่งนั่น

คือ การเป็นคนดี และมีความรู้ ซึ่งท้ัง 2 ประการนี้ ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีจะส่งผลให้

เป็นผู้ท่ีสังคมให้การยอมรับและสนับสนุน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 ท่ีกล่าวเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไว้ว่าเมื่อ

ผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณลักษณะท่ีพึง
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ประสงค์ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมค าสอนตามพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องเป็นบุคคลท่ี

มีความรู้ ความสามารถและใช้ทักษะท่ีเหมาะสมกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21  

 ในยุคท่ีช่วงเวลามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และระบบการส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมโยง

เข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น ระบบการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องและทันต่อ

สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากระบบการศึกษาท่ีมีการส่งเสริมในด้านความรู้

แล้ว ประการส าคัญท่ีต้องเน้นเพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น คือ การปรับระบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้สังคมไทย

บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความส าคัญต่อการสร้างทักษะพื้นฐานเป็นเปูาหมาย

ประการแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีระบุไว้ว่า ผู้เรียนต้องมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็น

พลเมืองไทย รวมท้ังต้องมีทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วย ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรือท่ีเรียกว่า 3RS+8CS ซึ่ง 3RS ประกอบด้วย 1) การอ่าน 2) การเขียน และ 3) การ

ค านวณ ส่วน 8CS ประกอบด้วย 1) การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) การสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 3) ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ 4) ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 

และภาวะผู้น า 5) การส่ือสารข้อมูลสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ 6) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 7) อาชีพและการเรียนรู้ และ 8) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม จากองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้

ไม่เพียงแค่ต้องใช้ต ารามาประกอบในการจัดการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นใน

ปัจจุบันนี้ต้องมาจากการใช้ทักษะกระบวนการคิดและประสบการณ์มาประกอบการส่งเสริมความรู้ 

เพื่อน ามาสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ประการดังกล่าวคือหลักการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า “รู้จริง

ต้องมาจากการคิดและลงมือปฏิบัติ”  ซึ่งถ้าไม่ลงมือปฏิบัติแล้วจะไม่รู้จริง แต่ถ้าปฏิบัติ ลงมือกระท า

ด้วยตนเองแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้น จะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ต่อไป ส่ิง

ส าคัญในการเรียนการสอนปัจจุบันต้องออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติ ท่ีเรียกว่า Active Learning จึงจะเกิดผลดีท่ีท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 เข้าไปในการประกอบกิจกรรม (วิจารณ์ พานิช , 2556 :12-19) 

 การท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการใช้ความคิดได้นั้น การคิดท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถือเป็นการคิดท่ีมีความส าคัญท่ีอยู่ในองค์ประกอบของทักษะท่ีมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 เป็นการคิดท่ีเป็นพื้นฐานของหลักการคิดแก้ปัญหาท่ี

ผู้เรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนให้ช านาญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การไตร่ตรอง 
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สังเกต ส ารวจข้อมูลหรือสถานการณ์ให้มีความรอบคอบ ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การลงมือปฏิบัติในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ส่ิงส าคัญของการน าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนก็เพื่อท่ีจะให้ผู้เรียน เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม หลักการที่ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การเน้นไปท่ีวิธีการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้

การคิดวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เมื่อมีประเด็นท่ีต้องมีการแสดง

ความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งประเด็นของการแลกเปล่ียนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล 

(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2551: 93) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการคิดขั้น

พื้นฐานท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณยังถือได้ว่าเป็นการคิดท่ียัง

ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน คือ การเป็นบุคคลท่ีช่าง

สังเกต และมีความคิดรอบคอบ คิดแก้ไขปัญหาได้ คิดมีเหตุผล ตามเปูาประสงค์ของการศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ

คิดขั้นสูง ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและ

สนับสนุนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิดความสมดุลของรูปแบบทางการคิดโดย

ต้องประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดมากขึ้น 

ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาการเรียนรู้

เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาคิดอย่างมี

วิจารณญาณท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(วิภาพรรณ พินลา, 2561: 5) 

 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดหลักการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล 

เพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากท่ีเยาวชนยังคงแก้ไขปัญหาท่ีปราศจากการคิดไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบ เมื่อได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังสังคมโลกท่ีมีความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้ท าให้การรับข้อมูลข่าวสารของเยาวชนมีหลายช่องทางท่ีสามารถเรียนรู้

ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่ิงท่ีส าคัญ คือ บุคคลต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินข่าวสารท่ี

มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดความแม่นย าของข้อมูลท่ีได้รับหรือสืบค้นมา ด้วย

หลักการท่ีต้องคิดอย่างมีเหตุผล มาเปรียบเทียบและประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ปัญหาท่ีส าคัญ คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้หลักความเหตุผลในการท่ี

จะวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลต่างๆและปราศจากการค้นหาหลักฐานเพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อเท็จจริง

ในการตัดสินความชัดเจนของข้อมูล จึงน าไปสู่การถูกชักจูงให้เกิดความหลงเช่ือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
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ได้ง่าย อีกท้ังผู้สอนภายในโรงเรียนส่วนใหญ่ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายโดยปราศจาก

การเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเป็นแกนหลักในระหว่างการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ แต่การศึกษาในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาการคิด เพื่อแก้ไข

ปัญหาจากประสบการณ์นอกห้องเรียน เนื่องมาจากการเน้นเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิมท่ียัง

เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งท าให้ไม่ก่อให้เกิดทักษะท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจชีวิตและใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้ อีกท้ังจะเกิดผลเสีย

ท าให้ระบบการศึกษาเกิดความล้มเหลวมากขึ้น (กฤษณมูรติ, 2556: 37)  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขท่ีผู้สอนต้องปรับเปล่ียนการ

จัดการเรียนการสอนใหม่ ปัญหาดังกล่าวนี้ จากรายงานการประเมินตนเอง ด้านมาตรฐานของผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ของโรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2561 

โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับของการประเมินท่ียังไม่มีความพึงพอใจ โดยผลการประเมินความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้ ระดับช้ัน ม.1 ร้อยละ 98.52 ระดับช้ัน ม.2 

ร้อยละ 100.00 ระดับช้ัน ม.3 ร้อยละ 86.84 ระดับช้ัน ม.4 ร้อยละ 96.75 ระดับช้ัน ม.5 ร้อยละ 

99.60 และระดับช้ัน ม.6 ร้อยละ 89.04 จะเห็นได้ว่า ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการประเมิน

ยังอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 86.84 โดยค่าเปูาหมายของโรงเรียนต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 

90 และยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (รายงานประจ าปี โรงเรียนพระนารายณ์ ปี

การศึกษา 2561 : 29-30) จากผลการประเมินดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าการศึกษาท่ีถูกต้อง

นั้นไม่เพียงแต่การอ่านความรู้ ในต าราอย่างเดียวเท่านั้น หากยัง ต้องให้บรรลุทักษะความคิด 

กระบวนการของชีวิตโดยผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเผชิญอยู่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การน าความรู้ท่ีได้ศึกษาด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้โดยการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลได้ เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง (กฤษณมูรติ , 2556: 43) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาศาสตร์วิชาท่ีหลากหลาย อีกท้ัง

ยังเป็นเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ รวมท้ังยังมีความส าคัญในการ

พัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการด ารงชีวิ ตของตนเองให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเช่ือมโยงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ถึงการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือนอก
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ห้องเรียน และใช้ทักษะการคิดพิจารณาจากตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลท่ีมีสติปัญญา มีกระบวนการวินิจฉัยข้อมูล เพื่อตัดสินใจท่ีจะ

แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ มีภาวะความเป็นผู้น าในการแสดงความคิดเห็น และเป็นบุคคลท่ีรู้เท่า

ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เนื้อหาของสังคมศึกษา จึงมีส่วนส าคัญท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้

กระบวนการคิด เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ (วันเพ็ญ วรรณโกมล , 

2542: 16-17)  

สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งของสังคมศึกษาท่ีมีเนื้อหาของวิชาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้เรียนท้ังในด้านซื้อขาย รายรับรายจ่าย โดยเนื้อหาของสาระ

เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ กลไกราคา ระบบตลาด การเงิน การคลังและการธนาคาร ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทของการท างานของรัฐบาล เศรษฐกิจพอเพียง 

และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เนื้อหาดังกล่าวล้วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนใน

สถานการณ์ในปัจจุบันที่จ าเป็นต้องศึกษา และมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันท่ีผู้เรียนยังต้องได้รับ

การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นสาระเศรษฐศาสตร์

จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องน าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้ประกอบจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อฝึกฝน

และพัฒนาให้ผู้เรียนได้คิดไตร่ตรองสถานการณ์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนควรน า

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา น าไปสู่การค้นคว้าหา

หนทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆได้ 

จากประสบการณ์ท่ีได้เผชิญ ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และยังเป็นการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด

ดังกล่าว อีกท้ังเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของสาระเศรษฐศาสตร์ล้วนมาจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ถือเป็น

หลักฐานท่ีผู้สอนจะต้องน ามาให้ผู้เรียนได้อ่าน และคิดไตร่ตรองข้อเท็จจริง ถือเป็นการฝึกฝนเพื่อให้

ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในอนาคต 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถือเป็นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ไขปัญหาท่ียึดหลักของความมี

เหตุผล โดยการพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบปราศจากการคาดเดา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ต่อการตัดสินข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งลักษณะของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็น

บุคคลผู้มีเหตุผล ไม่ล าเอียง และไม่มีอคติต่อข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงถือว่าเป็นการคิดท่ีมี

ความยุติธรรม เพราะเป็นการฝึกฝนให้บุคคลตัดสินปัญหาโดยยึดหลักความจริงจากหลักฐานท่ีได้

พิสูจน์ ซึ่งการตัดสินใจต่างๆ ล้วนมาจากข้อมูลท่ีได้รับการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว 
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สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2554:17-18)  ท่ีกล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆโดยยึดหลักของ

ความมีเหตุผลจากข้อมูลท่ีพิสูจน์ท่ีมีความเป็นจริงอย่างรอบคอบ ซึ่งการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นต้อง

ปราศจากอารมณ์และการคาดเดาท่ีไร้เหตุผล มีการพิจารณาถึงความถูกต้องและไม่ถูกต้อง ใช้สติ

ปัญหาในการคิดไตร่ตรอง ส่ิงส าคัญของผู้ท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องไม่เป็นผู้ล าเอียง หรือมี

อคติต่อข้อเท็จจริงอย่างส้ินเชิง สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2547 : 58) ท่ีกล่าวว่า การ

คิดอย่างมีวิจารณาญาณ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และเกิด

ประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะให้เป็นบุคคลท่ีมีความคิดกว้าง คิดอย่างถูกวิธี คิด

อย่างมีเหตุผล และคิดไตร่ตรองหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบ เพื่อท าการสรุปข้อมูลท่ีจะน ามา

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ และสมเหตุสมผล การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้จะท าให้ผู้เรียนเติบโตมาในสังคมท่ีเกิดความสงบสุข และเป็นคนมี

เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ Beyer (1985, อ้างถึงใน วัช

รา เล่าเรียนดี, 2554 : 33) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณนั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่ง

ผู้สอนสามารถต้ังประเด็นค าถามท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ตอบค าถามจากการแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่มีถูกผิด เนื่องมาจากประเด็นค าถามเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิดท่ีจะ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดท่ีตัดสินใจตอบค าถามอย่างเต็มท่ี อีกท้ังบรรยากาศในการเรียนรู้จะมี

ประสิทธิภาพ ถ้าผู้สอนมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในขณะจัดการเรียนรู้ได้ และในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในการแก้ไขปัญหา จะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

ความสอดคล้องกับกระบวนการ Active Learning นั่นคือ ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและลงมือปฏิบัติ เมื่อ

ได้ประสบกับสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีนี้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการคิดแบบโยนิโสมนสิการมี

ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning อย่างชัดเจน 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ถือเป็นกระบวนการสอนท่ีมุ่งหวังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักใน

การแก้ไขปัญหาชีวิตได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ โดยต้องเรียนรู้ ฝึกหัด 

และมีพื้นฐานด้านจิตใจท่ีจะสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ซึ่งสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นอาจจะเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดจากตนเอง หรือผู้อื่นท่ีได้ก่อขึ้นมา กระบวนการสอนจึงมี

ความสัมพันธ์กับความจริงของวิถีชีวิตประจ าวัน ท่ีจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของผู้เรียนให้สามารถ

บรรลุได้ 4 สมรรถภาพ ได้แก่ เผชิญ ผจญ ผสมผสานวิธีการ และ เผด็จปัญหา 1) เผชิญ คือ บุคคล
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จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับโลกธรรม 8 ท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา หากเผชิญแล้ว บุคคลต้องรู้จัก

ฝึกอบรมตน ต้ังสติ และคิดพิจารณาให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสามารถต้ังรับกับปัญหา

ต่างๆนั้นได้ โดยไม่หวาดกลัวกับปัญหาจนตนเองไม่สามารถแก้ไขได้ 2) ผจญ คือ บุคคลจะต้องต่อสู้ 

แก้ไขปัญหาท่ีได้เผชิญมาแล้วให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะต้องฝึกให้บุคคลมีความพร้อมท่ี

จะแก้ไขปัญหา และมีวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง โดยหลักธรรมท่ีเป็นฐานของการผจญให้บุคคลต่อสู้ 

แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ได้แก่ กุศลธรรมบถ 10 โกศล 3 และปฏิสัมภิทา 4 โดยจากหลักธรรม

ข้างต้นเน้นกระบวนการคิด วางแผน และปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการท่ีถูกต้อง อีกท้ังยังเป็น

ความสามารถ และทักษะให้บุคคลวิเคราะห์ หรือจับประเด็นสาเหตุของปัญหาต่างๆได้เพื่อเป็น

แนวทางในการแก้ไขท่ีถูกต้องต่อไป 3) ผสมผสานและเผด็จ คือ การผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อ

สามารถเผด็จกับปัญหาได้ และถือว่าเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้เผชิญและผจญ หรือได้เรียนรู้กับ

ปัญหาต่างๆมาแล้ว ซึ่งการผสมผสานวิธีการเพื่อสามารถเผด็จปัญหาได้ในกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 2) 

การประเมินค่า 3) การเลือกและตัดสินใจ  และ 4) การปฏิบัติ (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2563: 59-69)  

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ถือเป็นระบบการเรียนการสอนเน้นวิธีคิดตามแนวพุทธวิธีท่ีฝึกฝน

ให้บุคคลได้รู้จักการคิด รู้จักพิจารณาไตร่ตรองควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ และการ

ปฏิบัติ โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ คือ การคิดโดยแยบคาบ คิดอย่างมีระบบ และคิดอย่า ง

ถูกต้อง เพื่อให้ถึงแก่นของปัญญาได้ ซึ่งจากวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้มีวิธีการแสดงไวพจน์แยกออก

ได้ดังนี้ คือ 1) อุบายมนสิการ เป็นการคิดอย่างถูกวิธีท่ีสามารถเข้าถึงความจริงจริงได้ 2) ปถมนสิการ 

เป็นการคิดแบบถูกทาง เป็นระเบียบ หรือคิดมีข้ันตอน จัดล าดับได้ถูกต้อง 3) การณมนสิการ เป็นการ

คิดสืบค้นของสาเหตุปัจจัยต่างๆอย่างเป็นระบบ และ 4) อุปปาทกมนสิการ เป็นการคิดพิจารณาถึงผล

ท่ีได้ต้ังเปูาหมายไว้ หรือท่ีเรียกว่าคิดให้เกิดผล จากไวพจน์ท่ีกล่าวมานั้นโดยภาพรวมแล้ววิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดเป็น คิดให้ถูกวิธี และคิดถึงเหตุปัจจัยต่างๆจากปัญหาท่ี

เกิดขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และถูกต้อง ถือเป็นการฝึกคิดให้ผู้เรียน

ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองจากการใช้ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีตนเองเผชิญ จากกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้มีผู้วิจัยน ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอน ได้แก่ จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์ (2557 : 114-126) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ซึ่งการวิจัยเป็น

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการคิดก่อนและหลังเรียน ด้วยกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553 : 86-92) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและ

หลังเรียน และเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ ธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 71-78) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม และปัญหาสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา

และโยนิโสมนสิการ ซึ่งการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ

คิดตามหลักโยนิโสมนสิการท้ังก่อนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล  

 การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณอย่างมีประสิทธิภาพใน

การใช้หลักเหตุผล แก้ไขปัญหา น าไปสู่การตัดสินปัญหาต่างๆได้ ผู้วิจัยได้พบว่า การจัดการเรียนรู้

เผชิญสถานการณ์และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการสอนท่ีใช้หลักการ คิดในการไตร่ตรอง

สถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล น าไปสู่การพัฒนาการคิดตามแนวทางวิธีการแห่งปัญญาของหลัก

พระพุทธศาสนาโดยแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญสถานการณ์นั้นจะใช้วิธีการ

คิดแบบโยนิโสมนสิการมาประกอบการคิดแต่ละขั้นตอนร่วมด้วย ถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนี้ ถือว่ามีความสอดคล้องกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น ผู้วิจัยได้น าหลักการของสุมน อมร

วิวัฒน์ (2542 : 180) ซึ่งได้เสนอการผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อสามารถเผด็จปัญหาต่างๆได้ 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักการ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนระบุ

สาระส าคัญของปัญหาท่ีก าลังเผชิญ และค้นหาข้อมูล พิสูจน์ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและหลักการ 

จากการคิดไตร่ตรอง หรือกล่ันกรองข้อมูลน าไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริง  
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2) การประเมินคุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและ

หลักการมาให้ผู้เรียนได้ฝึกในการสรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและหลักการ ต้ังสมมติฐาน 

และประเมินค่าข้อมูลว่าเป็นข้อมูลแท้หรือเทียม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป  

3) ขั้นการเลือกและตัดสินใจ เป็นขั้นท่ีฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้เลือกและตัดสินใจจากการ

ประเมินค่าตามเกณฑ์ท่ีมีความถูกต้องดีงาม วิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้น เมื่อได้เลือกและ

ตัดสินใจใช้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยขั้นนี้ถือเป็นขั้นท่ีผู้เรียนใช้ความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม  

4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้เลือกและ

ตัดสินใจไว้ โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งขั้นของการปฏิบัติท่ี

ถูกต้องจะยึดเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ คือ เกณฑ์การปฏิบัติตามทางสายกลาง เกณฑ์การประสาน

ประโยชน์ เกณฑ์การแก้ปัญหาโดยสันติ  

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย 10 วิธีคิด ดังนี้  1) วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุปัจจัย 

2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4) วิธีคิดแบบอริยสัจ 5) วิธีคิดแบบ

อรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 8) วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาทโดยการฝึกวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการท้ัง 10 วิธีคิดข้างต้นนี้จะถูกน ามาใช้ร่วมกับขั้นตอนของกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ ซึ่งแต่ละกิจกรรมของท้ัง 4 ขั้นตอน จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ท่ีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการใช้การคิดท่ีสามารถพัฒนากระบวนการทาง

ปัญญาเพื่อหาแนวทางท่ีถูกต้องในการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงได้น ากระบวนการเผชิญสถานการณ์มาใช้ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีสูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังนี้ 

 1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ได้พัฒนามาจากหลักการท่ีว่า ผู้เรียนต้องแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันได้ เมื่อผ่านการเผชิญปัญหาท่ีจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ เพราะรู้เท่าทันปัญหาท่ีจะ

ท าให้พ้นความทุกข์ได้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้กล้าเผชิญสถานการณ์และแก้ ไข

ปัญหาชีวิตได้ด้วยตนเอง ท้ังนี้หลักการดังกล่าวมาจากแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ ท่ีว่าการศึกษาท่ี

แท้จริงต้องสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีมีท้ังความสุข และทุกข์ 

การเรียนรู้จะช่วยให้พัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีเอาชนะปัญหาได้จากการปฏิบัติ ดังนี้ 1) 

เผชิญ คือ การเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองท่ีมีท้ังสถานการณ์ดี และไม่ดี 2) ผจญ คือ การ

เรียนรู้หาวิธีทางท่ีจะต่อสู้ แก้ไขกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้อย่างถูกต้อง 3) ผสมผสาน คือ การเรียนรู้ท่ี

ผสมผสานวิธีการต่างๆท่ีจะสามารถน ามาแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญให้เกิดความส าเร็จ ไม่ผิดพลาด และ 4) 

เผด็จ คือ การลงมือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้หมดไป พร้อมท้ังปูองกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ า ซึ่งในด้านของการ

ผสมผสานและเผด็จนี้ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้เสนอกระบวนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างเสริม

ประสบการณ์โดยใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การรวบรวมข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 2) การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 

3) การเลือกและตัดสินใจ 4) การปฏิบัติ  

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2542 : 52-60) ท่ีกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน

เผชิญสถานการณ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การรวบรวม

ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักการ เป็นขั้นตอนของการฝึกให้นักเรียนระบุสาระส าคัญและ

สาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน ค้นหาข้อมูล ได้พิสูจน์ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและหลักการ โดยการ

ไตร่ตรอง หรือกล่ันกรองข้อมูลน าไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริง และเกิดประโยชน์ มีคุณค่า 2) การ

ประเมินคุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและหลักการท่ีได้

รวบรวมมาสรุปประเด็นข้อมูล ต้ังสมมติฐาน รวมถึงฝึกการประเมินค่าอย่างมีจริยธรรม เพื่อหา

แนวทางแก้ปัญหาว่าแนวทางใดดีท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าท่ีจะสามารถพิจารณาว่าสมควรท่ี

จะเผชิญต่อหรือไม่อย่างไร ได้แก่ เกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์ เกี่ยวกับผู้กระท า
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และผู้ได้รับประโยชน์ เกี่ยวกับความเด่นชัดของประโยชน์ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของประโยชน์ 3) ขั้น

การเลือกและตัดสินใจ เป็นขั้นท่ีได้ฝึกทักษะให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจใช้ข้อมูลท่ีได้ประเมิน

เหมาะสม มาวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียถึงข้อมูลท่ีจะน าไปใช้แก้ไขปัญหา รวมท้ังเป็นขั้นท่ีน า

หลักการมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยขั้นนี้ถือเป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้ใช้

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่าง

ความสามารถ 4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามทางเลือกและตัดสินใจ และ

สรุปผลการลงปฏิบัติไว้ โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติเท่านั้น โดยขั้นของ

การปฏิบัติท่ีถูกต้องจะยึดเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ คือ เกณฑ์การปฏิบัติตามทางสายกลาง เกณฑ์การ

ประสานประสานประโยชน์ เกณฑ์การแก้ปัญหาโดยสันติ  

2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดการคิดโดยแยบคาย เพื่อพัฒนาให้

ผู้เรียนคิดอย่างถูกวิธีในการแก้ไขปัญหา จากการแสดงไวพจน์เพื่อแยกความหมายของการคิดโดยแยบ

คาย ดังนี้ 1) อุบายมนสิการ คือ การคิดถูกวิธี 2) ปถมนสิการ คือ การคิดถูกทาง 3) การณมนสิการ 

คือ การคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดให้เกิดผล ซึ่งผู้สอนท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเหมาะสมจากการสร้างกัลยาณมิตรท่ีดีต่อผู้เรียน ซึ่งวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ มีความสอดคล้องกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใน

การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลเมื่อเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนการเผชิญสถานการณ์และวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกัน  

ผู้วิจัยได้น าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ ประกอบด้วย 10 วิธีคิด เพื่อสามารถท่ีจะเผด็จปัญหาจากการเผชิญสถานการณ์ได้

อย่างประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 1) วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4) วิธีคิดแบบอริยสัจ 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบคุณ

โทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9) วิธีคิด

แบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาทโดยผู้วิจัยได้น าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไป

สอดแทรกเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้  
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 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการคิดเพื่อพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล

น าไปสู่การตัดสินใจ เลือกแนวทางท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบ

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามนักวิชาการ ดังนี้ 

 Ennis (2540 : 95) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควร

ประกอบด้วย ดังนี้ 

 1. สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา เป็นการระบุความหมายของปัญหา 

ระบุความส าคัญ สาระส าคัญ จุดเด่นของเรื่องนั้นๆ 

 2. สามารถวิเคราะห์ข้อโต้แย้งหรือข้อถกเถียง และความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล 

เป็นความสามารถในการระบุความมีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล ความเหมือนและความ

แตกต่างของความคิดเห็นของข้อมูล และสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลได้ 

 3. สามารถต้ังค าถามท่ีท้าทาย กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และสามารถตอบค าถามได้

อย่างชัดเจน  

 4. สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ว่า เป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือเป็นข้อมูล

ท่ีคลุมเครือหรือไม่คลุมเครือ ข้อมูลใดควรเช่ือ ข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ ไม่มีข้อโต้แย้ง มีเ หตุผล

น่าเช่ือถือ 

 5. ความสามารถสังเกตและตัดสินข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือได้ยืนเสียงฟังมาจากคนอื่นโดยไม่

ใช้อารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถก าจัดอคติส่วนตัวในการพิจารณาข้อมูล 

 6. ความสามารถน าหลักการใหญ่ๆ ไปแตกเป็นหลักการย่อยๆ หรือสามารถน าหลักการไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือสามารถน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง 

 7. ความสามารถสรุปอ้างอิงจากสถานการณ์  

 8. ความสามารถประเมินและพิจารณาข้อมูล ตัดสินความคุ้มค่าได้ โดยมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะ

บอกว่าส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ดีก่อนการตัดสินใจ ส่ิงใดเป็นคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด  

 9. สามารถให้ความหมายของค าต่างๆ และตัดสินความหมายต่างๆ  

 10. ความสามารถในการระบุข้อสันนิษฐานได้ คาดเดา คาดคะเน ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรือผลท่ี

เกิดขึ้น ท่ีจะตามมาภายหลังได้ 

 11. ความสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความรู้สึกไวต่อปฏิกิริยาของ

คนและสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างเหมาะสม 
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 12. สามารถตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถก าหนดปัญหา วางแผน ก าหนด

ทางเลือกและทบทวนทางเลือก 

 Kneedler (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 97-98) ได้เสนอว่า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณควรประกอบด้วย 

 1. การนิยามและท าความกระจ่างกับปัญหา 

  1.1 การระบุประเด็นท่ีส าคัญ หรือระบุปัญหา 

  1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน ความคิด วัตถุส่ิงของ 

หรือผลลัพธ์ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป 

  1.3 การตัดสินว่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลุมเครือ ข้อมูลใดเกี่ยวข้อง ข้อมูลใดไม่

เกี่ยวข้อง ข้อมูลใดมีความจ าเป็น ข้อมูลใดไม่มีความจ าเป็น 

  1.4 การต้ังค าถามท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจและลึกซึ้ง เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ

เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ 

 2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับปัญหา 

  2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 

  2.2 การตัดสินว่า ข้อความนั้น ส่ิงนั้น หรือสัญลักษณ์ท่ีก าหนดนั้นมีความสอดคล้อง

สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกันท้ังหมดหรือไม่ 

  2.3 การคาดเดา หรือระบุข้อสมมติฐานท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 

  2.4 ระบุความคิดเห็นเดิมๆ ท่ีคนยึดติด 

  2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง 

  2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยมและอุดมการณ์ 

 3. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป 

  3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล สามารถตัดสินใจว่าข้อมูลท่ีมีเพียงพอหรือไม่ ท้ัง

ทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

  3.2 พยากรณ์/ท านายผลลัพธ์ท่ีอาจเป็นไปได้ 

 Dressel and Mayhew (1957 : 179-181) ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการก าหนดปัญหา เป็นความสามารถในการระบุและก าหนดปัญหาท่ีได้

จากการฟังและการอ่านจากสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ ท าให้ระบุถึงองค์ประกอบสถานการณ์นั้นได้ ถือว่าความสามารถดังกล่าวนี้มี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าบุคคลไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์นั้นๆ คืออะไร จะท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติไปสู่ขั้นตอนของการแก้ไขได้ 

 2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถถัดจาก

ความสามารถในการก าหนดปัญหา โดยเป็นความสามารถในการพิจารณาข้อมูล และคัดเลือกข้อมูล

มาใช้ประกอบการแก้ปัญหา โดยการพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของข้อมูลต่างๆท่ีเห็นว่ามีความ

สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด 

 3. ความสามารถในการรับรู้สมมติฐาน เป็นความสามารถในการพิสูจน์ข้อมูลท่ีมีการระบุไว้

ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหา บางอย่างอาจจะเป็นสมมติฐานท่ีบุคคลก่อนหน้านี้

ได้ก าหนดหรือมีการระบุไว้แล้ว ซึ่งในการพิสูจน์ข้อมูลนั้น เป็นการพิจารณาข้อมูลว่าข้อมูลใดเป็น

ข้อเท็จจริง และเหมาะสมน ามาใช้ประกอบในการปฏิบัติได้ 

 4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถของการระบุ

สมมติฐานท่ีมีความเหมาะสม และเลือกสมมติฐานโดยท าการตรวจสอบสมมติฐานท่ีเห็นว่าสามารถ

น ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงกับสถานการณ์ ท้ังนี้บุคคลจะต้องท าการก าหนดสมมติฐาน และ

ตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้ความละเอียดและความรอบคอบ เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือก

สมมติฐานท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด ความสามารถดังกล่าวนี้ถือว่ามีความส าคัญมากอีกประการ

หนึ่ง เพราะต้องฝึกฝนบุคคลใช้ความพยายามอย่างสูงในการท่ีจะก าหนด เลือกสมมติฐานท่ีเป็นไป

ได้มากท่ีสุด 

 5. ความสามารถในการสรุปและตัดสินข้อมูลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล เป็น

ความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆจากหลักฐานท่ีได้รับมา โดยการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล และ

มีความถูกต้องแล้ว ซึ่งในการท่ีบุคคลสามารถสรุปข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีเหตุผล ต้องประกอบไป

ด้วยข้อมูลนั้นมีหลักฐานท่ีมาสนับสนุน มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไข

ปัญหา และข้อมูลท่ีได้น ามาท าการสรุปมีความน่าเช่ือถือมากพอ ถือว่าเป็นความสามารถท่ีมี

ความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะท าให้บุคคลสามารถลงความเห็นตามความเป็นจริงโดยการ

พิจารณาจากหลักฐานท่ีได้ค้นพบ 

 บรรจง อมรชีวิน (2556 : 28-30) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ควรประกอบด้วย ดังนี้ 
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 1. การมีจุดหมาย เปูาประสงค์และมุมมองสุดท้าย เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหา

หรือสถานการณ์ท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล ว่าการศึกษาสถานการณ์ใดก็ตามจุดมุ่งหมายคืออะไร และ

อย่างไร 

 2. ค าถามต่อประเด็นหรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข เป็นการระบุค าถามต่อปัญหาหรือ

สถานการณ์ท่ีบุคคลได้ศึกษาว่าคืออะไร โดยระบุให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องในประเด็นท่ีมี

การศึกษา เพื่อน าไปสู่การหาหนทางแก้ไขต่อไป 

 3. มุมมองหรือกรอบอ้างอิง เป็นการให้เหตุผลของบุคคลภายใต้กรอบอ้างอิงท่ีได้ไปศึกษา

ค้นคว้ามา ส่ิงส าคัญขององค์ประกอบนี้คือ การท่ีบุคคลสามารถแยกแยะความแตกต่างของกรอบ

อ้างอิงได้อย่างสมเหตุสมผล การรู้ถึงความมีอคติของบุคคลภายใต้กรอบมุมมองมากน้อยเพียงใด และ

ข้อมูลในกรองมุมมองหรือกรอมอ้างอิงนั้นมีเพียงพอหรือแคบเกินไป 

 4. มิติของเหตุผลในเชิงประจักษ์ เป็นการให้เหตุผลโดยมีส่วนประกอบมาช่วยสนับสนุนเพิ่ม

ความชัดเจนของหลักฐานมากขึ้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เช่น การระบุข้อมูลท่ีสามารถน ามา

สนับสนุนหลักฐานหรือสถานการณ์นั้นๆ ข้อมูลตรงข้าม ความเป็นกลาง และการเบี่ยงเบนของข้อมูล 

ส่ิงเหล่านี้จะท าให้ข้อมูลหลักฐานไม่เกิดความบกพร่องได้ 

 5. มิติของเหตุผลท่ีเกี่ยวกับแนวความคิด เป็นการให้เหตุผลโดยน าแนวความคิด หรือหลัก

ทฤษฎีเข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูลซึ่งอาจจะสังเกตได้จากความสามารถเลือกถึงแนวคิดท่ีมีความ

แตกต่างกัน การแยกแยะระหว่างแนวคิดหลักและแนวคิดย่อย การเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดท่ี

เหมือนกัน 

 6. ข้อสมมติฐาน เป็นการระบุถึงสมมติฐานต่างๆ หรือข้อสรุปเบื้องต้นของสถานการณ์หรือ

ปัญหา ภายใต้การอนุมาน และเปูาประสงค์ โดยบุคคลต้องสามารถระบุหรือก าหนดสมมติฐานได้ การ

เลือกสมมติฐานโดยใช้ปัญญาเข้ามาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อการเลือกสมมติฐาน 

 7. ข้อบ่งช้ีและผลสืบเนื่อง เป็นความสามารถท่ีจะระบุข้อบ่งช้ีและผลสืบเนื่องได้ และสามารถ

แยกแยะได้ระหว่างข้อบ่งช้ีและสมมติฐาน  

 8. การอนุมาน เป็นการระบุถึงว่าเพราะด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถือได้ส่ิงนี้ตามมา ความสามารถท่ี

จะบ่งบอกได้ว่าอนุมานได้ คือ การที่สามารถรับรู้ถึงการอนุมานของผู้เขียนว่าถูกหรือผิด  ข้ออนุมานมี

ความสอดคล้องกับประเด็นหรือไม่ การแยกแยะการอนุมานของผู้เขียนว่าประเด็นใดถูกหรือไม่ถูกต้อง 

 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Dressel and Mayhew (อ้างถึงใน 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 97-98) มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
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คิดอย่างมีเหตุผล ใช้การไตร่ตรองข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ น าไปสู่การได้ข้อมูลท่ีเหมาะสมเพื่อใช้

ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างส าเร็จ โดยการรวมองค์ประกอบแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของ Dressel and Mayhew จาก 5 องค์ประกอบ เป็น 4 องค์ประกอบ และปรับหัวข้อองค์ประกอบ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวัดประเมินผลด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการน าองค์ประกอบ

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านความสามารถในการรับรู้สมมติฐาน และความสามารถในการ

ก าหนดและเลือกสมมติฐานมาประกอบร่วมกัน เนื่องจากความสามารถในการรับรู้สมมติฐาน และ

ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน ถือเป็นความสามารถท่ีได้ผ่านขั้นตอนของการพิสูจน์ 

ตรวจสอบข้อมูล อีกท้ังในด้านวิธีการด าเนินการในการตรวจสอบข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึง

น า 2 องค์ประกอบดังกล่าวเข้าร่วมกัน และความสามารถในการเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการ

แก้ปัญหา ผู้วิจัยปรับเป็น ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล ท้ังนี้

เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า จากค านิยามเป็นการพิจารณาข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือมาเป็นขั้นตอน

ล าดับแรกในการเข้าสู่กระบวนการเลือกข้อมูล จึงปรับหัวข้อองค์ประกอบเป็น ความสามารถในการ

พิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการก าหนดปัญหา เป็นความสามารถในการระบุและก าหนดปัญหาท่ีได้

จากการฟังและการอ่านจากสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

 2. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล เป็นความสามารถในการ

พิสูจน์ พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลต่างๆ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีผ่านการพิสูจน์ พิจารณามา

ใช้ประกอบการแก้ปัญหา  

 3. ความสามารถในการรับรู้ ก าหนด และเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการระบุ

สมมติฐาน และเลือกสมมติฐาน ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วเห็นว่าสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง

แก้ปัญหาได้ตรงกับสถานการณ์ 

 4. ความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็น

ความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆจากหลักฐานท่ีได้รับมาโดยผ่านการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 

และมีความถูกต้อง 
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4. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2542 : 52-60) ท่ีกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาปรับใช้ เป็นการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยผู้วิจัยก าหนดการ

จัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้และ

หลักการ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ

บทเรียน จากภาพประกอบ บทความ ข่าว หรือวิดีโอท่ีครูน ามาเผยแพร่ให้ผู้เรียนได้รับชม โดยผู้เรียน

ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ก าหนดสมมติฐานเบื้องต้นจากการ

วิเคราะห์แหล่งข่าว เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 

ผู้เรียนสามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะ

ส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ และวิธีคิดแบบอริยสัจ เข้ามาใช้ประกอบการคิด 2) ขั้น

ประเมินคุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนท าการวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลต่างๆท่ีน ามาใช้

ประกอบการแก้ไขปัญหาจากการสืบค้น ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 

และประเด็นท่ีเกิดประโยชน์น้อยท่ีสุด โดยอาศัยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายและประกอบการตัดสินใจเพื่อลงมือ

แก้ไขปัญหาให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณค่า

แท้คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์เข้ามาประกอบการคิด  3) ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 

เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนท าการเลือกและอภิปรายวิธีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ท่ีเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

รวมท้ังอภิปรายวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีไม่เกิดประโยชน์ ให้ครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถ

ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออกและวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เข้ามาประกอบการคิด 4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการอภิปรายเนื้อหาท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันคิดแก้ไข

ปัญหาจากสถานการณ์ โดยเป็นการอภิปรายของผู้เรียนให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนและผู้สอนได้รับฟัง 

เผยแพร่ในรูปแบบของการแสดงแผนผังความคิด และเป็นขั้นของการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนต่าง

สอบถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างการอภิปราย โดยผู้เรียนสามารถน าวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบวิภัชชวาทและวิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม เข้ามาใช้ประกอบการคิด  

 จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

                         ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ค าถามการวิจัย 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.1 ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
1.2 ความสามารถในการพิจารณา 
ความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล 
1.3 ความสามารถในการรับรู้ ก าหนด 
และเลือกสมมติฐาน 
1.4 ความสามารถในการตัดสินและ 
ลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ

เศรษฐศาสตร์ 
 
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
1. รวบรวมข่าวสาร หลักการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความรู้และหลักการ 
ผู้เรียนรับรู้และระบุปัญหาท่ีชัดเจน พร้อมท้ัง
แสวงหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อท าการพิสูจน์ โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 
2. ประเมินค่าและประโยชน์ 
ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ประเด็น 
ประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และ
ประโยชน์ของข้อมูล โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 
 3. การเลือกและตัดสินใจ 
ผู้เรียนพิจารณาตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
4. การปฏิบัติ 
ผู้เรียนน าวิธีการที่ตัดสินว่าได้ผลท่ีสุดไปปฏิบัติ
และลงข้อสรุปประเมินในส่ิงท่ีกระท าในรูปแบบ
การอภิปราย โดยใช้วิธคิีดแบบโยนิโสมนสิการ 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์  ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ  

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

พระนารายณ์  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด 548 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 40 

คน  โรงเรียนพระนารายณ์  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 

 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่   

   2.2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ 

   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 3. ระยะเวลาในการวิจัย 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2563  โดยใช้เวลาการ

ทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง  จ านวน 14 ช่ัวโมง  

 

4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ประเทศ (ส 3.1 ม.3/2 และ ม.3/3) เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของปัญหาท้องถิ่นท้ังด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการแก้ไขปัญหา และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ (ส3.2 ม.
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3/1 ม.3/2 ม.3/4 และ ม.3/5) เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บทบาทหน้าท่ีของ

รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านการเก็บภาษี การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ปัญหาเงินเฟูอ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน ผลกระทบจากปัญหาการ

ว่างงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

 1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ หมายถึง กระบวนการในการเผชิญกับสถานการณ์หรือ

ปัญหาต่างๆ ท่ีผู้เรียนต้องท าการฝึกฝนในการใช้ความคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นั้นด้วยการ

ใช้หลักการวิธีคิดท่ีมีเหตุผล เพื่อสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดไว้ในใจโดยแยบคาย ตามหลักพระพุทธศาสนา 

โดยการคิดหาต้นเค้าหรือสาเหตุของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี  

 3. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การจัดการ

เรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดโดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวความคิดพุทธ

ธรรม โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 3.1) ขั้นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริง 

ความรู้และหลักการ ถือเป็นขั้นตอนแรก ท่ีผู้เรียนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แล้ว รับรู้และระบุปัญหาให้

ชัดเจน ต้องแสวงหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อท าการพิสูจน์ น าไปใช้ในการลงมือแก้ไขต่อไป 

โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3.2) ขั้นประเมินคุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลท่ีสืบค้น มาวิเคราะห์ประเด็น ประเมินค่าข้อมูลความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และ

ประโยชน์ของข้อมูล ต้ังสมมติฐาน คิดหาหนทางแก้ไข โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3.3) ขั้นตอน

การเลือกและตัดสินใจ ถือเป็นขั้นท่ีผู้เรียนเลือกและตัดสินใจใช้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรับการประเมิน

ไปสู่ปฏิบัติ โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 3.4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นของการน าวิธีการท่ี

ตัดสินว่าได้ผลท่ีสุดไปปฏิบัติการและลงข้อสรุปประเมินในการลงมือปฏิบัติ โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ  

 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ มี

องค์ประกอบของการคิดอย่างวิจารณญาณ ดังนี้ 4.1) ความสามารถในการก าหนดปัญหา หมายถึง 
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ความสามารถในการระบุและก าหนดปัญหาท่ีได้จากการฟังและการอ่านสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

โดยนักเรียนสามารถระบุสาระส าคัญของปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ 4.2) ความสามารถในการ

พิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการเลือกข้อมูลและพิจารณา

ข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ปัญหา โดยการพิสูจน์ข้อมูลต่างๆท่ีคิดว่ามีความสอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุ 

โดยนักเรียนสามารถระบุข้อมูลท่ีสนับสนุนมาใช้ในการแก้ไขได้ พร้อมท้ังตัดสินความน่าเช่ือถือท่ีระบุ

อย่างมีเหตุผล  4.3) ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและเลือกสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถ

ของการระบุสมมติฐานท่ีมีความเหมาะสม เลือกสมมติฐานโดยท าการตรวจสอบสมมติฐานท่ีคิดว่า

สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงกับสถานการณ์ท่ีจะแก้ไขปัญหา โดยนักเรียนสามารถ

ระบุสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 4.4) ความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุป

สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล หมายถึง  ความสามารถในการลงข้อสรุปข้อมูลต่างๆจาก

หลักฐานท่ีได้รับมาโดยการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว มีความถูกต้อง พร้อมท้ังตัดสินในการ

เลือกข้อมูลดังกล่าวอย่างมีเหตุผล โดยนักเรียนสามารถน าข้อมูลท่ีเลือกไปใช้แก้ไขปัญหา และลง

ข้อสรุปสมมติฐาน พร้อมท้ังอธิบายเหตุผลในการตัดสินข้อมูลได้ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้รับจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งวัดได้จาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ท่ีวัดได้จากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีผู้วิจัยสร้างไว้ 

 7. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ของ

โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธี คิดแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณสูงขึ้น 

 2. ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์ 

  1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

  1.2 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระนารายณ์ 

 2. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  4.1 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  4.2 แนวคิดของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  4.3 ขั้นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  4.4 ประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  3.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 

  3.2 ลักษณะการคิดของโยนิโสมนสิการ  

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  5.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  5.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  5.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  5.4 คุณลักษณะของผู้ท่ีมีความคิดแบบวิจารณญาณ 

  5.5 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 

  6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์ 

 1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

ความน า 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนพระนารายณ์เป็นโรงเรียนหนึ่งให้เริ่มใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552 ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายช่ือ ให้เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่น

และสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ 

และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 นอกจากนี้  โรงเรียนพระนารายณ์เป็นโรงเรียนช้ันน าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมี

มาตรฐานสากล จึงมีการวางแผนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ดังนั้นการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นภารกิจอันส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะต้องจัดท าองค์ประกอบเพิ่มเติมใน

หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนพระนารายณ์ได้รับการนิเทศและร่วมสัมมนาในการจัดท า

หลักสูตรโดยกลุ่มนิเทศหลักสูตร จากสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพื่อให้

โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปในทางเดียวกัน การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จ

ตามเปูาหมายท่ีคาดหวังได้นั้น โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพระนารายณ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ 
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ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรียนมี

ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.2 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระนารายณ์ 

  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ส23103 รายวิชา  สังคมศึกษา 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อม

ใหม่ทางสังคม อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต้ ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ

ต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศ

ไทย 

 ศึกษาตลาด กลไกการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและการปรับเปล่ียน

ราคาสินค้าและบริการ สภาพปัจจุบันของท้องถิ่นทางด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม หลักการ

สหกรณ์ วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ภาวะเงินเฟูอ ภาวะ

เงินฝืด การว่างงาน วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด การว่างงาน ศึกษา

การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า 

 โดยใช้กระบวนการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการแก้ไขแลพัฒนาท้องถิ่น

และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด และปัญหาการ

ว่างงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่างๆ และสามารถน า

หลักการส าคัญของสหกรณ์ในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน 
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รหัสตัวชี้วัด 

 ส 5.1  ม.3/1, ม.3/2 

 ส 5.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 ส 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

 

รวม 15 ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชา  ส23103   สังคมศึกษา  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ก ล ไ ก ร า ค า ใ น
ระบบเศรษฐกิจ 

ส 3.1   
เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมท้ัง
เข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ 
ม.3/1 อธิบายกลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

- ความหมายและ
ประเภทของตลาด 
- ความหมายและ
ตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
- ความหมายและ
ความส าคัญของกลไก
ราคาและการก าหนด
ราคาในระบบเศรษฐกิจ 
- หลักการปรับและ
เปล่ียนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

2 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

2 เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ 

ส 3.1  
เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมท้ัง
เข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ 
ม.3/2 มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ม.3/3 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบ
สหกรณ์ 
 

- ส า ร ว จ ส ภ า พ ปั จ จุ บั น
ปัญหาท้องถ่ินทั้งทางด้าน
สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
- วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ข อ ง
ท้องถ่ินโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวทางการแก้ ไขและ
พัฒนาท้องถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิ ดของ เศ รษฐกิ จ
พอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ  
- หลักการส าคัญของระบบ
สหกรณ์ 
- ค วามสัม พัน ธ์ ระห ว่ า ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักการและระบบของ
สหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

6 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

3 บทบาทของ
รัฐบาลในการ
พัฒนา
ประเทศ 

ส 3.2  
เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 
ม.3/1 อธิบายบทบาท
หน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 
ม.3/2 แสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบาย 
และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี
มีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ 
ม.3/4  อภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะ  เงินเฟูอ  เงินฝืด 
ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสีย
จากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 

- บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  
- บทบาทและกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการ
ผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ
ที่เอกชนไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟูา 
ถนน โรงเรียน 
 - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือ
พัฒนาประเทศ  ของรัฐในระดับ
ต่าง ๆ   
- บทบาทการแทรกแซงราคา
และการควบคุมราคาเพ่ือการ
แจกจ่ายและการจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 
- บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย 
- นโยบาย และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 
- ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน
เฟูอ เงินฝืด ความหมายสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟูอ   
เงินฝืด 
- สภาพและสาเหตุปัญหาการ
ว่างงาน 
- ผลกระทบจากปัญหาการ
ว่างงาน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

8 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

4 
 
 
 
 
 

ก า ร ค้ า แ ล ะ
ก า ร ล ง ทุ น
ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ 

ส 3.2   
เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 
ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุ
และวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ 

- การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 
- สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ  

2 

5 การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ 

ส 3.2  
 เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 
ม.3/3 อภิปราย
บทบาทความส าคัญ
ของ          การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

- บทบาทความส าคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
- ลักษณะของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
- ก ลุ่ มท าง เ ศร ษฐกิ จ ใ น
ภูมิภาคต่างๆ 

1 

ระหว่างภาค 19 
ปลายภาค 1 

รวม 20 
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 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า หลักสูตรของโรงเรียนพระนารายณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนวิชาสังคมศึกษา 6 

สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพั ฒนา

ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาท่ีต้องเรียนได้แก่ การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆและเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ระบบสหกรณ์ และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด

ของเนื้อหาท่ีต้องเรียนได้แก่ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาล นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จ านวน 14 

คาบเรียน ซึ่งจากตัวช้ีวัดและสาระส าคัญท่ีปรากฎในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเนื้อหาวิชาและ

เปูาหมายในหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในด้านการคิด โดยเฉพาะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล ผู้วิจัยจึงเลือกสาระการ

เรียนรู้ดังกล่าวมาใช้เป็นสาระการเรียนรู้ในการท าวิจัย 

 

2. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 สุมน อมรวิวัฒน์ (42-44) กล่าวว่าวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนมีความแตกต่างอย่าง

หลากหลาย อีกท้ังมีการเปล่ียนแปลง แปรปรวน เกิดปัญหาท่ีมากมายพอๆกับความราบรื่น สรุปได้ว่า

ในวิถีชีวิตของมนุษย์ย่อมไม่มีความเท่ียงแท้ มีปัญหาท่ีต้องเผชิญอยู่ตลอด ดังนั้นหลักธรรมอริยสัจส่ี จึง

ถือเป็นหลักความจริงของชีวิตท่ีจะอธิบายระบบและกระแสของชีวิตได้ท้ังหมดอย่างสมบูรณ์ วิธีการ

ปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ ใช้วิธีการแห่งปัญญา ความมีเหตุผล เน้นหลักการแก้ปัญหา ใช้หลักการ

วิเคราะห์ตนเองอย่างมีสติ คิดโดยใช้วิธีคิดอย่างแยบคายน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จ จนเกิด

เป็นทักษะชีวิต ในการพัฒนาคนให้สามารถจัดการกับปัญหาและเตรียมตัวปูองกันปัญหาในอนาคตได้ 

ท้ังนี้ยังได้อ้างถึง ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์สานต์ กล่าวไว้ว่าทักษะชีวิตถือเป็นความสามารถในการจัดการกับ

ปัญหาของบุคคลได้ โดยมีองค์ประกอบ 12 ประเภท ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 2 องค์ประกอบของทักษะชีวิต (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2542: 44) 
 จากแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของบุคคลต้องเรียนรู้ ฝึกหัด และพื้นฐานทางด้าน

จิตใจท่ีดีพอท่ีจะเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะ

ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพให้บุคคลสามารถเผชิญ ผจญ ผสมผสานและเผด็จได้ กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ ถือเป็นกระบวนการสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมเร้าความสนใจของนักเรียน เน้นการมีส่วน

ร่วม ฝึกให้ปฏิบัติและสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกฝนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมจะ

เน้นการให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ส าเร็จ 

 ในการเสนอแนวทางการประยุกต์พุทธวิธีการสอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์มาใช้ใน

การสอนปัจจุบัน สุมน อมรวิวัฒน์ได้น ากระบวนการเผชิญสถานการณ์มาผสมผสานกับพุทธธรรม

เกี่ยวกับการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ให้เป็นกระบวนการเผชิญสถานการณ์ขึ้นมา 

 

 2.1 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ นิยามความหมายของ

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 สุมน  อมรวิวัฒน์  (อ้างถึงใน จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์, 2557 : 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ

เผชิญถึงความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น น าไปสู่การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดหาทาง

ความคิดสร้างสรรค ์

 

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ 
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แก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง โดยใช้หลักของเหตุผล การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและข้อมูลเพื่อ

สามารถเผด็จปัญหาหรือเอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างดี 

 ทิศนา  แขมมณี (2559 : 276) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะการศึกษาท่ีต้องใช้การเผชิญกับ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ มีท้ังทุกข์ สุข ความสมหวัง และความผิดหวังต่างๆ การศึกษาท่ีแท้ควรช่วยให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ 

 สุคน สินธพานนท์ (อ้างถึงใน จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์ , 2557 : 36) อธิบายไว้ว่า เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประสบการณ์ท่ี

ได้รับ พร้อมท้ังน าประสบการณ์จากการเรียนรู้ มาคิดหาแนวทางเพื่อตัดสินใจในการเลือกส่ิงท่ีถูกต้อง

ในการแก้ไขปัญหา  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ หมายถึง 

กระบวนการในการเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ท่ีผู้เรียนต้องท าการฝึกฝนในการใช้ความคิด

ท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นั้นด้วยการใช้หลักการวิธีคิดท่ีมีเหตุผล เพื่อสามารถแก้ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 แนวคิดของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 การจัดการเรียนรู้ท่ีดีและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นวิธีท่ีส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้เรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีอาศัยส่ิงแวดล้อมในตัวผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีส าคัญ 

ในการจัดการเรียนการสอน  

 สุมน  อมรวิวัฒน์ (2542 : 45-46) ได้พัฒนากระบวนการเผชิญสถานการณ์มาจากพื้นฐาน

ของแนวคิดท่ีกล่าวว่า วิถีชีวิตของคนเราต้องเรียนรู้ ฝึกหัด และมีพื้นฐานทางจิตใจท่ีดีพอท่ีจะสามารถ

เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันเวลา เหตุการณ์ ความเปล่ียนแปลง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น 

บางครั้งเป็นส่ิงท่ีสะสมซ้ าๆ ต่อเนื่องมายาวนานแล้วจึงเข้มข้น สุกงอม ร้อนแรง ระเบิดออกมาเป็น

ปัญหา โดยบางครั้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจากตนเองและปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจากผู้อื่น การศึกษาท่ีแท้จริง

ย่อมสัมพันธ์สอดคล้องกับความเป็นจริงของวิถีชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องช่วยสร้าง

สมรรถภาพให้ผู้เรียนสามารถเผชิญ ผจญ ผสมผสานวิธีการ และเผด็จปัญหาได้  

 สุมน อมรวิวัฒน์ (อ้างถึงใน ทัศน์พล ช่ืนจิตต์, 2556 : 22) ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์มาผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เพื่อสร้างการ

จัดการเรียนรู้ 
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 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีดังนี้ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์เผชิญได้อย่างหลากหลายจากสถานการณ์จริง 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการเลือกเพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เกณฑ์ในการเลือกตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การลงข้อสรุปในการ

ปฏิบติัได้อย่างเหมาะสม 

 4. เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ถือเป็น

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในตนเอง 

 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการกล้าแสดงออกที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ น ามาสู่

ความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน และสร้างความมีเหตุผลและเป็นผู้ท่ีมีระบบการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเผชิญสถานการณ์ได้แนวคิดมาจาก

การสังเกตจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของบุคคล หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น ถือเป็น

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินของบุคคล ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากการเผชิญ น ามาสู่การใช้

กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และมีเหตุผล น ามาซึ่งผลของการสร้างคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 2.3 ขั้นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 46 - 57) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ไว้ 

ดังนี้ 

 1. การเผชิญ ชีวิตเมื่ออุบัติขึ้น และเจริญเติบโตย่อมต้องได้ผ่านพบผู้คน ส่ิงแวดล้อมและ

เหตุการณ์มากมายหลายแบบ นับต้ังแต่อยู่ในปฐมวัย จนล่วงเข้าปัจฉิมวัย สถานการณ์ต่างๆท่ีมนุษย์

ต้องเผชิญนั้น หลักพระพุทธศาสนาได้อธิบายว่าโลกธรรม 8  เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิต 

โดยถือแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) สถานการณ์ท่ีพึงปรารถนา และ 2) สถานการณ์ท่ีไม่พึงปราถนา   

 เมือ่มนุษย์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท้ัง 8 อย่างนี้ จ าเป็นต้องมีสติและใช้ปัญญาไม่หลงใหลไป

กับอิฏฐารมณ์ คือไม่ร้อนรนโลกเล่นไปตามอารมณ์ หากฝึกหัดอบรมตน ให้จิตต้ังมั่นก็จะสามารถใช้

ปัญญาผจญกับปัญหาได้ ดังนั้นบุคคลจึงต้องเรียนรู้ในการเผชิญสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อ

หัดใช้สติในการรู้เท่าทัน ถือเป็นหนทางต่อความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
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 2. การผจญ หมายถึง การต่อสู้ การแก้เพื่อพ้นจากปัญหา เมื่อมนุษย์เจริญวัยขึ้น มี

ประสบการณ์ผ่านพบมากขึ้น ความสับสนความซับซ้อนของประสบการณ์ท าให้มีสาเหตุ ปัจจัยและ

เงื่อนไขของสถานการณ์ท่ียุ่ งยากขึ้นตามล าดับ แม้จะเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนา ก็จะมี

องค์ประกอบหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อความพอเหมาะพอดีของชีวิต กระบวนการเรียนรู้ต้อง

สอนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหา และมีวิธีการผจญสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามท านอง

คลองธรรม โดยในทางพระพุทธศาสนาได้น าหลักธรรมให้บุคคลได้ต่อสู้กับปัญหา ได้แก่ ศีล สมาธิ 

ปัญญา สอดคล้องกับหลักธรรมกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งได้แก่ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 และ มโนสุจริต 3 

อีกท้ังยังมีหลักธรรมท่ีสามารถให้บุคคลใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีความ

เช่ียวชาญ คือ โกศล 3 หลักธรรมท้ัง 3 หลักธรรมถือเป็นหลักท่ีเน้นกระบวนการคิด การวางแผนเพื่อ

น าไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้ โดยต้องใช้ความแยบคายในการหาแนวทางท่ีถูกต้องแก้ปัญหา 

 3. การผสมผสาน คือ ชีวิตและสังคมอันมีองค์ประกอบท่ีละเอียดอ่อนและหลากหลาย ย่อม

ต้องการความสัมพันธ์ที่ผสมกลมกลืนกันได้สนิท มีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นเหตุเป็นผล และน าไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรือง เพราะเมื่อใดกลไกและองค์ประกอบของชีวิตไม่สัมพันธ์กันเกิดความขัดแย้งอย่างยากท่ี

จะแก้ไข เมื่อนั้นชีวิตอาจต้องวิบัติลง  

 4. การเผด็จ คือ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ ฝึกฝนความคิด ความสามารถและวิธีการท่ีจะสามารถ

เอาชนะปัญหาได้ส าเร็จ โดยไม่ก่อปัญหาสืบเนื่องต่อไป เมื่อการศึกษาสามารถช่วยให้มนุษย์เอาชนะ

ปัญหาได้ การศึกษาจึงเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยแท้  

 สุมน อมรวิวัฒน์ (93-94) ได้จัดกระบวนการสอน ท่ีมุ่งหวังให้บุคคลได้มีหลักการในการไปใช้

แก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการเผชิญปัญหาท่ีมีความหลากหลายทุกรูปแบบ ให้รอดพ้นจากความวิบัติความ

ทุกข์ท้ังหมด โดยแต่ละขั้น ครูสามารถน ามาใช้ในการสอนกิจกรรมการสอนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งครู

จ าเป็นต้องฝึกฝนให้นักเรียนได้ผ่านขั้นตอนท่ีจะท าให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงได้เมื่อต้องเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหาได้  

 กระบวนการสอนเพื่อเผชิญสถานการณ์ มี 4 ขั้นตอน (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2542: 55 - 60 , 

94-104 , สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2560 : 69-71)  คือ  

  1. การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 

  2. การประเมินค่า เพื่อหาคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 

  3. การเลือกและตัดสินใจ 

  4. การปฏิบัติ   
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 1. การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ ขั้นตอนนี้จัดได้ว่าเป็น

พื้นฐานของกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา โดยสถานการณ์ท่ีต้องให้ผู้เรียนต้อง

เผชิญนั้น ได้แก่ ข้อมูล สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีผู้เรียนได้รับรู้ โดยเฉพาะต้นเหตุ และปัจจัยด้านต่างๆ ท า

ให้เกิดสถานการณ์นั้นๆ เพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนได้รับรู้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นๆได้ในขั้นตอน

ต่อไป และนอกจากนั้นขั้นตอนนี้ยังถือได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญประการแรกของการท่ีจะเผด็จปัญหา

ได้ถ้าข้อมูลท่ีได้รับมีเพียงพอ โดยข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และหลักการนั้น ท่ีผู้เรียนต้องพิจารณาว่า

ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีควรรู้หรือไม่ควรรู้ มีความคลุมเครือหรือชัดเจนเพียงพอ มีความจริงมากกว่า

เรื่องเท็จเพียงใด รวมท้ังแหล่งอ้างอิงน่าเช่ือถือเพียงใด ในขั้นนี้จะเริ่มต้นด้วยความศรัทธาจากผู้รับ

ข่าวสาร ท่ีมีความเคารพ มีสมาธิในการรับฟังข่าวสารน าไปสู่การสร้างความคิดวิธีการคิดต่างๆ เกิดขึ้น

เป็นความรู้ ท่ีเรียกว่าสุตมยปัญญา โดยในขั้นนี้จะเน้นไปท่ีการฝึกฝนให้ผู้รับสารต้องใช้กระบวนการคิด 

หรือกระบวนการทางปัญญา เพื่อหาเหตุผลสืบค้นและตรวจสอบเพื่อให้ได้รับสารท่ีเป็นจริง ซึ่งสุมน 

อมรวิวัฒน์ (71-83) ได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาข่าวสารท่ีมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

ข่าวสารที่บุคคลสามารถพิจารณาข้อมูลให้เกิดความชัดเจนได้ ดังนี้  

  1. เป็นข่าวสารที่ง่ายหรือยากต่อความเข้าใจในการรับรู้ 

  2. ข่าวสารนั้นเป็นข่าวธรรมดาหรือมีความซ่อนเงื่อน 

  3. ข่าวสารนั้นเป็นข่าวที่แคบ เฉพาะเจาะจง หรือมีความครอบคลุมกว้างขวาง 

  4. ข่าวสารนั้นมีความคลุมเครือหรือมีความชัดเจน 

  5. ข่าวสารนั้นมีความจริงมากกว่าหรือมีความเท็จมากกว่า 

  6. ข่าวสารนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย 

  7. ข่าวสารนั้นมีองค์ประกอบเดียวหรือหลายองค์ประกอบ 

  8. ข่าวสารนั้นมีการจัดการอย่างเป็นระบบหรือมีความสับสน 

  9. ข่าวสารนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม 

  10. ข่าวสารนั้นมีแหล่งอ้างอิงหรือเป็นข่าวสารที่เล่ือนลอยขึ้นมา 

  11. ข่าวสารนั้นผู้ส่งข่าวมีเจตนาดีหรือประสงค์ร้าย 

  12. ข่าวสารนั้นควรรู้หรือไม่ควรรู้ 

 โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่ิงท่ีผู้รับข่าวสารต้องท าการคัดสรร สืบค้นเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์มากท่ีสุด 
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 2. การประเมินคุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นตอนท่ีสองของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ท่ี

ผู้เรียนต้องใช้ความคิดในการพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับมาว่า สถานการณ์หรือ ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีคุณค่า 

มีประโยชน์ หรือถูกต้อง ไม่ถูกต้องมากน้อยอย่างไร ถือเป็นขั้นที่ครูผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนได้เริ่ม

การใช้ความคิดในรูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความส าคัญอย่างไร หรือได้

ประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง โดยในการประเมินคุณค่าและประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารนั้น 

จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์รูปแบบต่างๆ มาประกอบให้บุคคลได้ใช้มาเป็นหลักการประเมินท่ีเป็นประโยชน์ได้ 

ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ 

  1. เกณฑ์เกี่ยวกับเวลาและวิธีการท่ีจะได้รับประโยชน์ ซึ่งต้องพิจารณาว่าจะต้องใช้

วิธีการอย่างไรบ้างในการท่ีจะเผชิญ ได้แก่ วิธีการท่ีใช้เวลาน้อย เกิดประโยชน์มาก คุ้มค่าทันที วิธีการ

ท่ีใช้เวลาน้อย เกิดประโยชน์น้อย ต้องคอยนานกว่าจะเห็นผล วิธีการท่ีใช้เวลามาก เกิดประโยชน์มาก 

คุ้มค่าทันที วิธีการท่ีใช้เวลามาก เกิดประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่า ต้องใช้เวลานาน และวิธีการท่ีใช้เวลา

มาก เกิดประโยชน์มาก ต้องใช้เวลานาน ซึ่งเกณฑ์ท่ีกล่าวมานั้นถือว่ามีความส าคัญมากในการประเมิน

ค่าข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากต้องใช้หลักของความมีเหตุผลและข้อมูลอื่นเข้ามาประกอบเพื่อให้ได้

ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 

  2. เกณฑ์เกี่ยวกับผู้กระท าและผู้รับประโยชน์ โดยในเกณฑ์นี้บุคคลจะเลือกและ

ตัดสินใจอย่างไรส าหรับประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นท่ีจะส่งผลต่อตนเองหรือคนอื่นเมื่อได้กระท าไปแล้ว โดย

ต้องใช้หลักของความมีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ถือเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการสังเกต

พฤติกรรมของบุคคลและระดับของจิตใจในการท างาน ว่ามีการทุ่มเทในการท างานหรือเสียสละ 

อดทน มากน้อยเพียงใด  

  3. เกณฑ์เกี่ยวกับความเด่นชัดของประโยชน์ เกณฑ์นี้ถือว่าเมื่อได้กระท าลงไปแล้ว

ประโยชน์ท่ีจะได้รับมีความเด่นชัดเพียงใด เมื่อได้ปฏิบัติอย่างพากเพียรและมีความถูกต้อง เต็ม

ความสามารถ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ประโยชน์ด้านวัตถุ และประโยชน์ทางด้านจิตใจ  

  4. เกณฑ์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของประโยชน์ เกณฑ์เป็นส่ิงท่ีจะประเมินค่า

ประโยชน์ท่ีจะได้รับมาว่ามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเพียงพอหรือไม่ เมื่อได้ปฏิบัติงานแล้ว เป็น

การยากท่ีเมื่อกระท าแล้ว จะมีบุคคลท่ีเข้าใจ และมีความเห็นต่าง ดังนั้นควรสอนให้บุคคลประเมินคุณ

ค่าท่ีแท้จริงให้มากกว่าคุณค่าเทียม โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ประเมินค่าของความดีงามตามหลักสัจธรรม 

แบบอย่างท่ีดีและศีลธรรม ประเมินค่าของความเหมาะสมตามหลักค่านิยมของบุคคลและกลุ่มชนใน
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สมัยหนึ่ง  ประเมินค่าของความสูงส่งตามหลักของวัฒนธรรม ประเพณีและการด ารงชีวิต และ

ประเมินค่าตามความถูกต้อง ของหลักกฎหมาย  

 3. การเลือกและการตัดสินใจ เป็นขั้นท่ีสามของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ถือเป็นขั้นท่ี

ผู้เรียนต้องท าการเลือกและตัดสินใจวิธีการในการแก้ไขปัญหาท่ีตนเองคิดว่าดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุด 

ท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ท่ีเมื่อได้ประสบพบอยู่ใน ณ ขณะนั้น ซึ่งวิธีการขั้นตอนนี้

ครูผู้สอนควรฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเลือกและตัดสินใจพร้อมท้ังฝึกให้ผู้เรียนช้ีแจงเหตุผล 

แสดงความคิดเห็นจากกรณีท่ีหาวิธีการแก้ไขว่า เหตุใดจึงใช้วิธีดังกล่าว และวิธีท่ีผู้เรียนเลือกและ

ตัดสินใจไปนั้นมีผลดี ผลเสียอย่างไร วิธีการไหนคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากท่ีสุด โดยการเลือกและ

ตัดสินใจองผู้เรียนนั้น จะต้องมาจาก การคิดท่ีน าไปสู่การตัดสินใจท่ีได้มาจากข้อมูลท่ีชัดเจน และ

ถูกต้อง รวมท้ังท่ีส าคัญการเลือกและตัดสินใจต้องปราศจากความล าเอียง ท้ังนี้ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้น า

หลักโยนิโสมนสิการมาวิเคราะห์และท าการจัดระบบตามแนวทางการเลือกและตัดสินใจ ท าให้น าไปสู่

การก าหนดขั้นตอน ลักษณะของการเลือก ลักษณะของการตัดสินใจ และปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ

ตัดสินใจผิดพลาด ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนของการเลือกและตัดสินใจ 

   1.1 การรวบรวมข้อมูลท่ีดีท าให้สามารถก าหนดและอภิปรายประเด็นส าคัญ

ของปัญหาได้ 

   1.2 การประเมินค่าตามเกณฑ์ท่ีถูกต้องดีงาม เหมาะสม ท าให้สามารถคิด

และคาดถึงผลดี ผลเสียในการเลือกและตัดสินใจได้ 

   1.3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นท่ีประเมินค่าแล้วท าให้สามารถ

ก าหนดทางเลือกและทางออกของปัญหาได้ 

   1.4 เมื่อมีทางเลือกหลายทาง บุคคลต้องอาศัยหลักการ ประสบการณ์และ

การท านายผลมาสร้างเกณฑ์ เพื่อเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

   1.5 ถ้าไม่มีทางเลือกหรือทางเลือกเดียวท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องหา

ทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได้ 

   1.6 ตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

   1.7 วางแนวทางปฏิบัติท่ีได้ผล 
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  2. ลักษณะของทางเลือก 

   2.1 พบทางเลือกหลายทางและเป็นทางเลือกท่ีดีทุกทาง เนื่องจากเป็น

ทางเลือกท่ีไม่ผิดกฎหมาย มีศีลธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

   2.2 พบทางเลือกหลายทางแต่เป็นทางเลือกท่ีร้ายทุกทาง ถือเป็นทางเลือก

ท่ีผิดกฎหมายและขัดต่อหลักคุณธรรมและศีลธรรม จะเกิดผลเสีย ไม่สมควรน าไปปฏิบัติ 

   2.3 พบทางเลือกทุกทางและเป็นทางเลือกท่ีร้ายบ้าง ดีบ้าง ปะปนกัน ซึ่ง

บุคคลต้องท าการเปรียบเทียบพร้อมท้ังตัดสินใจเลือกและสละทางเลือก โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมเป็นหลัก 

   2.4 พบทางเลือกเพียงทางเดียว เป็นทางเลือกท่ีบุคคลต้องหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาหรือค้นหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า 

  3. ลักษณะของการตัดสินใจ 

   3.1 ตัดสินใจได้ทันที 

   3.2 ตัดสินใจได้หลังจากการรวบรวมและคิดประเมินค่าในระยะเวลาส้ันๆ 

เพราะเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 

   3.3 สถานการณ์นั้นมีความยุ่งยากและเกิดความขัดแย้ง ซึ่งต้องไปหาข้อมูล

ใหม่และท าการประเมินใหม่ 

   3.4 การตัดสินใจท่ีไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ต้องปรึกษาขอความ

ช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์สูงกว่า 

   3.5 เมื่อตัดสินใจไปแล้ว ได้พบกับอุปสรรค จึงต้องตัดสินใจเพื่อหาทางเลือก

ใหม่ 

   3.6 ไม่กล้าตัดสินใจ ใช้วิธีการท่ีอยู่เฉยๆ รอเวลาให้คล่ีคลาย หรือหลบหนี

ปัญหา 

   3.7 สถานการณ์ท่ีต้องใช้การตัดสินใจหลายฝุายเพื่อน าข้อมูลจาก

หลากหลายฝุายมาผสมผสานร่วมกันในการเผด็จปัญหาหรือแก้ไขปัญหา 

 4. การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ นั่นคือ การปฏิบัติจริง 

เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้น าวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีตนเองได้เลือกและตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วว่าจะ

สามารถแก้ไขเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ของเหตุการณ์นั้นได้ไปปฏิบัติจริง ซึ่งในด้านของการปฏิบัตินี้

อาจจะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงหรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ท่ีครูผู้สอน
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ยกตัวอย่างมาให้ ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะท าการพิสูจน์ด้วยตนเองว่า วิธีการท่ีตนนั้นน ามาใช้

กับสถานการณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากเพียงใด หรือประสบผลส าเร็จมากเพียงใด  ซึ่งในการ

ปฏิบัติผู้เรียนต้องยึดหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งท้ัง 7 ประการ ก่อนการน าไป

ปฏิบัติผู้เรียนต้องคิดถึงหลักธรรมท้ัง 7 ประการนี้ ได้แก่ คิดถึงเหตุ คิดถึงผล คิดถึงความสามารถ 

คิดถึงความพอดี คิดถึงกาลเวลา คิดถึงสังคมและสุดท้ายคือ คิดถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็น ข้ันตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ท่ีต้อง

น ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริง 

ความรู้และหลักการ ถือเป็นขั้นตอนแรก ท่ีผู้เรียนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แล้ว ต้องแสวงหาข้อมูล 

จากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อท าการพิสูจน์ ทดสอบข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป 2) ขั้นประเมิน

คุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลักฐานเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์

ประเด็น ประเมินค่าข้อมูลความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และประโยชน์ของข้อมูลนั้น 3) ขั้นตอนการ

เลือกและตัดสินใจ ถือเป็นขั้นท่ีผู้เรียนต้องตัดสินใจก าหนดทางเลือกจากข้อมูลด้านต่างๆ พร้อมท้ัง

พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่ปฏิบัติ 4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นของการน าวิธีการท่ีตัดสิน

ว่าได้ผลท่ีสุดไปปฏิบัติการและลงข้อสรุปประเมินผลจากการปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 94)ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

เป็นกระบวนการสอนท่ีจัดขึ้นได้ท้ังภายในขั้นเรียนและจัดเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียน 

กระบวนการสอนแบบนี้เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน เน้นการมีส่วนร่วม การฝึก

ปฏิบัติ และการน าไปใช้ในชีวิตจริง ครูต้องจัดบรรยากาศ ส่ือ วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้นักเรียน

ได้เห็น คิด ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ 
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 จากขั้นตอนท้ัง 4 ขั้น ของกระบวนการเพื่อเผชิญสถานการณ์นี้ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้น ามาจัด

แผนภูมิแสดงการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงการประยุกต์กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอน (สุมน อมรวิวัฒน์ , 
2542: 103) 
 

 

กระบวนการ    ผลผลิต    วธีิสอน  กิจกรรม 

เผชิญสถานการณ์ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. การรวบรวมข่าวสาร 

หลักการ ความรู้ 

2. การประเมินค่า 

3. การเลือกและตัดสินใจ 

4. การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

กระบวนการท้ัง 4 ขั้นตอน 

1. เนื้อหา หลักการ ความรู้

ความเข้าใจ 

2. การคิด วิธีคิด 

3. การประยุกต์ความคิดและ

แสวหาแนวทาง 

4. ทักษะ ความสามารถปฏิบัติ

ได้ แก้ปัญหาได้ 

 

 

 

เจตคติ คุณธรรมและคุณสมบัติ

อันพึงประสงค์ 

ใช้ต ารา  บรรยาย 

แบบสืบสวน อภิปราย 

สวบสวน ค้นคว้า 

แบบหน่วย รายงาน 

แบบแก้ปัญหา ศึกษานอกสถานที่ 

แบบอนุมาน การทดลอง 

แบบอุปมาน การวิเคราะห์ 

  การสรุปผล 

  สถานการณ์จ าลอง 

  บทบาทสมมติ 

  การแสดง 

วัดและ     การทดสอบข้อเขียนแบบต่างๆ 

ประเมินผลโดย   การสังเกตพฤติกรรมแบบต่างๆ 

    การสนทนา สัมภาษณ์ 
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 2.4 ประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2560 : 71) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ ดังนี้ 

 1. ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆได้อย่าง

หลากหลาย จนกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 2. ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์กรณีหรือสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมีหลักเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านมาตรฐานของสังคมและคุณธรรม 

 3. ผู้เรียนได้รู้จักการเลือกและตัดสินใจบนพื้นฐานของการสร้างสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อ

น าส่ิงท่ีเผชิญมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อให้เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตจริง โดยอาศัย

หลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทาง เพื่อให้การปฏิบัติตนได้บรรลุผล เป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ท่ี

มีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันปัญหา เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป ประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

สามารถได้ท าให้ผู้เรียนใช้ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆหลากหลายเกี่ยวกับวิธีการ

การแก้ไขปัญหา ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมากพอท่ีจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลใด

เป็นจริงหรือเท็จอย่างมีเหตุผล เข้าสู่การเลือกสรรข้อมูลท่ีคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงท่ีจะน ามาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาสานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 

3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้เน้นให้บุคคลให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น แต่วิธีการ

ท่ีจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนั้น ผลก็ยังมิได้ประจักษ์ชัดว่านักเรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละระดับ มี

ความคิดดี คิดถูก และคิดในทางสร้างสรรค์ การสอนให้คิดนั้น ครูจะต้องเป็นคนท่ีมีความคิดก่อน 

ความคิดย่อมมีฐานมาจากความศรัทธาต่อการศึกษาหาความรู้ และต่อจุดประสงค์ท่ีจะหาความรู้ นั้น

มาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อครูมีความรู้ ความคิด ความสามารถ ครูย่อมมองเห็นแนวทางท่ีจะจัดวิธีสอน

ให้นักเรียนคิดได้ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอเสนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ถือเป็นวิธีคิดตามหลัก

พระพุทธศาสนาท่ีเน้นฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล แก้ ไขปัญหาได้โดยกระบวนการแห่ง

ปัญญา มีสติ และความรอบคอบ 
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 3.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 

 โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดตามแนวพุทธธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นแนวทางในการสอนคน

ให้รู้จักคิดและเข้าใจในธรรม โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2556 : 113-115) ได้ให้

ความหมายโยนิโสมนสิการไว้ว่า เป็นการท าไว้ในใจอย่างแยบคาย ซึ่งหมายถึงความมีเหตุผลในการรับ

อารมณ์ท้ังหลาย ไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ แต่คือการท่ีต้องรู้จักใช้ปัญหาในการเลือกเฟูน ซึ่งจะท าให้

ตัวเราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และกิเลส โดยถ้าขาดหลักโยนิโสมนสิการแล้ว อารมณ์และกิเลสจะ

ครอบง าจิตใจเราทันที 

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2537 : 30-31) ได้ให้ความหมายของค าว่าโยนิโสมนสิการ 

ไว้ว่า เป็นการท าในใจโดยแยบคาย ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ประการดังนี้ คือ โยนิโส ท่ีหมายถึง 

เหตุหรือต้นเค้า และ มนสิการ ซึ่งหมายถึง การคิด การนึกถึง โดยความหมายเป็นแสดงการคิดอย่าง

ถูกวิธีท่ีจะเสาะหาต้นเค้าหรือสาเหตุและน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความเป็นจริงท่ีถูกต้อง 

 เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2540: 15) ให้ความหมายของ โยนิโสมนสิการ ไว้ว่า การท าในใจ 

โดยอุบายอันแยบคาย ซึ่งถ้าแปลโดยง่าย ๆ คือ การคิดเป็น การรู้จักคิด หรือการคิดวิเคราะห์ 

 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 87) กล่าวถึง โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น หมายถึง 

ความสามารถท่ีบุคคลรู้จักมอง รู้จักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจาก

ต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้ายท่ีเกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริงคิดตาม 

ความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเอง เข้าไปจับหรือครอบคลุม 

บุคคลนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 

 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2541 : 24) ได้ให้ความหมายของ โยนิโสมนสิการไว้ว่า 

หมายถึง การท าไว้ในใจโดยแยบคาย ซึ่งเป็นลักษณะของการคิดท่ีถูกต้อง โดยการเก็บข้อมูลต่างๆ

อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน โดยข้อมูลต่างๆท่ีได้มานั้นตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเรียกว่า 

สัมมาทิฏฐิ และการคิดท่ีถูกต้องจากโยนิโสมนสิการจะน าไปสู่การเช่ือมโยงในการสังเคราะห์ข้อมูลและ

ตีความข้อมูลได้ถูกต้องต่อไป  

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดไว้ในใจโดยแยบคาย ตาม

หลักพระพุทธศาสนา โดยการคิดหาต้นเค้าหรือสาเหตุของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อไปใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอยา่งถูกวิธี 
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 3.2 ลักษณะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) , 2549: 31 , พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต) , 

2541 : 25-27) ได้กล่าวไว้ว่า โยนิโสมนสิการ ว่าด้วยรูปศัพท์แล้ว สามารถแยกออกได้เป็น 2 

ความหมาย ได้แก่ โยนิโส ท่ีมาจากค าว่า โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา และอุบาย ส่วน

มนสิการ แปลว่า การท าในใจ การคิดค านึง นึกถึงและใส่ใจ เมื่อน า 2 ค ามารวมกันแล้ว จะหมายถึง 

การท าใจโดยแยบคาย ซึ่งจะมีวิธีการแสดงไวพจน์ ดังนี้  

 1. อุปายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี โดยการศึกษาต้องสอนให้คนมีวิธี มีวิธีวิจัย และใช้วิธีการท่ี

เลือกอย่างถูกต้องและว่องไว นั่นหมายความถึงการสอนให้รู้จักการแยกประเด็น เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก

ว่าประเด็น ส่ิงนั้นคืออะไร 

 2. ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ การศึกษาต้องสอนให้คนคิดอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มี

ระเบียบ ไม่กระโดดไปกระโดดมา และคิดอย่างมีเปูาหมาย หมายความถึงการรู้เท่าถึงการณ์ เมื่อเห็น

สาเหตุพร้อมรู้ถึงผลลัพธ์ท่ีจะตามมา และสามารถท าการเช่ือมโยงการกระท าท่ีเป็นเหตุไปสู่ผลของการ

กระท าได้ชัดเจน 

 3. การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล รู้จักเช่ือมโยงว่าเหตุนี้น าไปสู่ผลอย่างไร หรือผลนี้มาจาก

สาเหตุอะไรและอย่างไร  

 4. อุปปาทกมนสิการ คือ คิดเป็นกุศล เป็นการคิดเพื่อค้นหาแก่นสารสาระส าคัญ เมื่อบุคคล

ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายหลากหลายช่องทาง และหลายแหล่ง ต้องรู้จักกรองเอาส่วนท่ีเป็น

ประโยชน์และมีความถูกต้องชัดเจนเหมาะสมน ามาใช้ในการตัดสินและแก้ไขอย่างถูกต้อง ซึ่งนั่นคือ 

การท่ีผู้เรียนค้นหาส่วนท่ีดีและเป็นประโยชน์มาใช้ มุ่งหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาสร้างความหวังและ

สร้างก าลังใจแก่บุคคลน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ โดยโยนิโสมนสิการท้ัง 4 ข้อนี้ พระรา

ชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได้เขียนบทกลอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนี้ 

โยนิโสมนสิการท่านว่าไว้ คือ คิดเป็นท าใจในวิถี แห่งความจริงความงามและความดี ด้วยคิดส่ี

ประเด็นเป็นส าคัญ 1) คิดอะไรก็ให้มีวิธีคิด 2) ต้ังดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผัน 3) ใช้เหตุผลแก้ปัญหา

สารพัน 4) ต้องใจมั่นตามครรลองมองแง่ดี 

เมื่อได้ไขความท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมาแล้วนั้น จะเป็นเพียงแค่การแสดงลักษณะด้านต่างๆของ

ความคิด โดยโยนิโสมนสิการท่ี ถ้าหากจะเขียนถึงไวพจน์ท้ัง 4 ข้อเพื่อให้ได้ความหมายท่ีชัดเจนมาก

ขึ้น จะได้ใจความว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล อย่างไรก็ตาม มีลักษณะเด่น
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บางอย่างของความคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีอาจถือเป็นตัวแทนของลักษณะอื่นได้ ดังท่ีเคยแปลไว้ว่า 

ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด การคิดเป็น และการคิดตรงตามสภาวะของเหตุปัจจัย 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542: 676 -724) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 

(2549 : 41-127) และ พระราชวรมุนี (อ้างถึงในสุมน อมรวิวัฒน์ , 2531: 71 – 76) ได้ประมวลวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการเป็น 10 วิธีพร้อมท้ังอธิบายรายละเอียด ซึ่งสามารถสรุปเพื่อให้เป็นวิธีคิดก่อนท่ีจะ

น ามาประยุกต์ได้ ดังนี้ 

 1. วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุ (วิธีคิดแบบอิทัปปัจจัย หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เป็นวิธี

คิดด้วยการค้นหาสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา คือ การมองย้อนกลับไป 

หรือเช่ือมโยงสัมพันธ์ ถือเป็นวิธีคิดขั้นพื้นฐาน ท่ีจะต้องมองย้อนกลับไปนั้นหาต้นตอสาเหตุ  มีแนว

ปฏิบัติ 2 แนว คือ 

  1.1 คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ ส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิด “เมื่อมีส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดเพราะ

ส่ิงนี้เกิดขึ้น ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อส่ิงนี้ไม่มี ส่ิงนี้จึงไม่มี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ” 

  1.2 คิดแบบสอบสวนหรือตั้งค าถาม เช่น ท่ีพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า “เรานั้นได้

มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย อุปาทานมีเพราะ

ตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะอะไร

เป็นปัจจัย” 

 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบนี้มิใช่เพียงแต่จ าแนกแจกแจงแยกแยะไป

อย่างเดียวเท่านั้น แต่มีการจัดหมวดหมู่ไปพร้อมกันเป็นการจ าแนกอย่างมีหลักเกณฑ์ ท่ีเรียกกันว่า 

วิภัชชวิธี ถือเป็นการคิดท่ีมุ่งให้มองและให้รู้ จักส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมัน ถ้าจะเรียกอย่าง

สมัยใหม่ คือ วิธีคิดแบบวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกสภาวะ หรือภาพรวมท่ีปรากฏอยู่แล้วใช้หลัก

พื้นฐาน เช่น การแยกนามธรรมและรูปธรรม มาแยกแยะส่วนประกอบและจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน 

 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา เป็นวิธีคิดท่ีมองอย่างรู้เท่าทัน

ของความเป็นไปของส่ิงต่างๆท้ังหลาย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นธรรมดาในตัวมัน

เอง โดยต้องมีความรู้ในหลักการองธรรมชาติ รู้เหตุและปัจจัยต่างๆของสภาวะจึงจะสามารถคิดสรุป

ความเป็นไปของสภาวะว่ามันมีเหตุให้เกิดขึ้นและดับไป เป็นการให้ความตระหนักถึงความจริงท่ี

เกิดขึ้น วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์มี 2 ขั้นตอน คือ 
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  3.1 คิดอย่างรู้เท่าทันและยอมรับความจริง เป็นขั้นตอนการวางใจ วางท่าทีส่ิงต่างๆ

ท้ังหลายให้มีความสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติพร้อมยอมรับความจริงท่ีเกิดขึ้นแม้จะเป็น

ปรากฎการณ์ท่ีไม่พึงปราถนาก็ตาม 

  3.2 คิดเพื่อการแก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัย เป็นขั้นท่ีต้องปฏิบัติต่อส่ิงต่างๆ

โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ ด้วยปัญญา รู้เท่าทัน โดยศึกษารู้เข้าใจเหตุท่ีเกิดขึ้น

พร้อมแก้ไขเหตุนั้น 

 4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา หรือเรียกว่าวิธีคิดแห่งความดับทุกข์ เป็นวิธีคิดท่ี

ต่อเนื่องจากวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งทุกข์ เล็งเห็นชัดเจนว่าจะแก้

อย่างไร จะได้ไม่ต้องเดาสุ่มว่าจะแก้อย่างไร จากนั้นวางแผนการและวิธีการขั้นตอนต่างๆ ต่อไป วิธีคิด

แบบนี้มีหลักการส าคัญ คือการเริ่มต้นจากปัญหา หรือทุกข์โดยก าหนดรู้ ท าความเข้าใจปัญหา หรือ

ความทุกข์ให้ชัดเจนแล้วสืบค้นหาสาเหตุ เพื่อเตรียมแก้ไขพร้อมกัน และก าหนดเปูาหมายของตนให้

ชัดเจนว่าคืออะไรจะเป็นไปได้หรือไม่ จะเป็นไปได้อย่างไร ซึ่งวิธีคิดแบบอริยสัจนี้แบ่งออกได้เป็น 2 

ลักษณะวิธีคิด คือ 

  4.1 วิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้ว

แก้ไขและท าการท่ีต้นเหตุ โดยจัดเป็น 2 คู่ ดังนี้ 

   คู่ท่ี 1  : ทุกข์เป็นผล ถือเป็นตัวปัญหาท่ีไม่ต้องการ 

    : สมุทัยเป็นเหตุ ท่ีมาของปัญหา ถือเป็นจุดท่ีต้องการท าการก าจัด

ให้พ้น 

   คู่ท่ี 2 : นิโรธเป็นผล เป็นภาวะท่ีส้ินปัญหา เป็นจุดหมายท่ีต้องเข้าถึง 

    : มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ ท่ีต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขสาเหตุ ในการ

ไปสู่การบรรลุจุดหมาย คือความดับทุกข์ 

  4.2 วิธีคิดท่ีตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ แก้ปัญหา ไม่มี

ความฟุูงซ่านออกไปในเรื่องสนองตัณหาทิฏฐิ  

 5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ การคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม 

(หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) ค าว่าธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ

หลักการน าไปใช้ปฏิบัติ และหลักค าสอน ส่วนอรรถนั้นแปลว่า ความหมาย ความมุ่งหมาย หรือสาระ

ท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติได้ผลตามท่ีมุ่งหมายนั้น 
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 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เป็นการมองส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริงยอมรับความ

จริงในทุกๆด้าน ท้ังมองในแง่ของ อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ ท้ังด้านดี ด้านเสีย โดยอัสสาทะ 

คือ ส่วนท่ีดี มีคุณค่า เป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนอาทีนวะ คือ ส่วนเสีย ข้อเสีย ข้อบกพร่อง และ นิสสรณะ 

คือ ทางออก ภาวะท่ีหลุดจากปัญหา ซึ่งการคิดในวิธีนี้มีส่วนท่ีต้องเน้นย้ า 2 ประการ คือ 

  6.1 การท่ีจะช่ือว่ามองเห็นตามความเป็นจริง จะต้องมองท้ังด้านดี ด้านเสีย คุณและ

โทษ ซึ่งไม่ควรมองแค่เพียงด้านเดียว 

  6.2 เมื่อจะท าการปฏิบัติแก้ไขปัญหาออกจากภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ จะต้องมองเห็น

จุดหมายหรือทางออกจากการรู้คุณและโทษของส่ิงนั้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาท้ังข้อดีและข้อเสียร่วมกัน 

 7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม เป็นการคิดถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีสนองความ

ต้องการของชีวิตโดยตรง หรือเป็นเพียงประโยชน์ท่ีพอกเสริมโดยมีตัณหาเป็นเครื่องวัด วิธีคิดแบบนี้

เป็นการพิจารณาอย่างใช้ปัญญาไตร่ตรอง ให้มนุษย์รู้จักเลือกเสพคุณค่าแท้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตท่ี

แท้จริง และเกื้อกูลความเจริญในกุศลธรรม ซึ่งต่างจากคุณค่าเทียมอันน าไปสู่อกุศลธรรม ความโลภมัว

เมา ริษยา มานะ ทิฎฐิ เบียดเบียนกัน และการท่ีจะวิเคราะห์คุณค่าได้ ก าหนดหน้าท่ีการใช้งานได้เมื่อ

ก าหนดได้แล้ว ต้องมาระดมสมองว่ามีอะไรทดแทนได้บ้าง โดยค าว่าคุณค่าของวิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-

คุณค่าเทียม สามารถจ าแนกได้ออก 2 ประเภท คือ 

  7.1 คุณค่าแท้ คือ คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงต่างๆท้ังหลาย ในแง่ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องโดยตรงของมนุษย์ ซึ่งคุณค่าประเภทนี้จะอาศัยปัญญามาเป็นตัวตีค่าหรือวัดราคา 

  7.2 คุณค่าพอกเสริม หรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า คุณค่าเทียม คือ คุณค่าหรือ

ประโยชน์ของส่ิงต่างๆท้ังหลายท่ีมนุษย์พอกเพิ่มให้แก่ส่ิงนั้น เพื่อการปรนเปรอเสพเสวยเวทนา ซึ่ง

คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคา 

 8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดในแนวสะกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลา

ตัณหา หลักการทั่วไปของวิธีคิดนี้ คือ เหตุการณ์อย่างเดียวกัน แต่บุคคลท่ีประสบหรือรับรู้ต่างกันอาจ

มองเห็นและคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่างสุดแต่โครงสร้าง ความเคยชินต่างๆท่ีเป็นเครื่องปรุงแต่งของ

จิตท่ีผู้นั้นได้ส่ังสมไว้ ส่ิงหรือเหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นในทางดีงามเป็นกุศล แต่อีกคนหนึ่ง

มองเห็นในทางไม่ดีแม้คนเดียวกันในเวลาและอารมณ์ต่างกัน ก็อาจมองเห็นส่ิงเดียวกันนั้นแตกต่างกัน

ไป ดังนั้นวิธีการท่ีชักน าความคิดให้เดินไปในทางท่ีดีงามและเป็นประโยชน์ เรียกว่า เป็นวิธีคิดแบบ

อุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดท่ีถูกวิธี 
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 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันเป็นอารมณ์ หมายถึง การใช้

ความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้ก าหนดอยู่ เป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วย

อ านาจของปัญญา สามารถฝึกอบรมจิตให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจท่ีก าลังกระท้าอยู่ในปัจจุบันแม้หาก

จิตเกิดหลุดลอยไปยังเรื่องท่ีเกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว (อดีต) หรือฟุูงซ่านไปยังส่ิงท่ียังไม่เกิด(อนาคต) ก็

สามารถใช้สติเหนี่ยวรั้ง เพ่ง และโยงมาสู่ภาระหน้าท่ีท่ีก าลังกระท้าอยู่ในปัจจุบันได้การคิดเฉพาะ

ภาระท่ีเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นเป็นการคิดท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์อดีต โดยใช้สติปัญญาและ

คิดตระเตรียมวางแผนกิจการไว้ ล่วงหน้าอย่างเช่ือมโยงกับหน้าท่ีในปัจจุบันด้วยวิธีคิดแบบนี้จึงมี

ประโยชน์อย่างยิ่ง  

 10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นวิธีคิดท่ีเช่ือมโยงกับการพูด วิภัชชวาทมาจากค าว่า วิภัชช คือ 

การแยกแยะ จ าแนกและวิเคราะห์ ส่วน วาท คือ การพูดและการส่ังสอน ลักษณะของวิธิคิดนี้คือการ

มองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นชัดเจน ในแต่ละด้านทุกด้าน วิธีคิดแบบวิภัชชวาทนี้

สามารถจ าแนกออกเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

  10.1 จ าแนกโดยแง่ด้านของความจริง คือ จ าแนกและอธิบายตามความจริงทุกแง่

และทีละด้าน ท้ังข้อดี ข้อเสียและสามารถสรุปลักษณะและองค์ประกอบได้ 

  10.2 จ าแนกโดยส่วนประกอบ คือ การคิดแยกแยะองค์ประกอบย่อยๆของส่ิงต่างๆ  

  10.3 จ าแนกโดยล าดับขณะ คือ การแยกแยะวิเคราะห์ปรากฎการณ์ตามล าดับ

ความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงเหตุปัจจัยท่ีแท้จริง 

  10.4 จ าแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย คือ การสืบสาวสาเหตุปัจจัยต่างๆท่ีมี

ความสัมพันธ์สืบทอดกันมาของปรากฎการณ์เหล่านั้น ท าให้สามารถมองเห็นความจริงของส่ิงท้ังหลาย

ไม่ได้ต้ังอยู่อย่างลอยๆ ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ 

  10.5 จ าแนกโดยเงื่อนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไข

ประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าถูกถามว่าบุคคลนี้ควรคบหรือไม่ ถิ่นสถานนี้ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง

หรือไม่ พระภิกษุจะตอบตามเงื่อนไขว่า ถ้าคบหรือเกี่ยวข้องแล้ว อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเส่ือม ไม่

ควรคบ ไม่ควรเกี่ยวข้อง แต่ถ้าคบหรือเกี่ยวข้องแล้ว อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญ ควรคบ ควร

เกี่ยวข้อง 

  10.6 จ าแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างอื่น ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

ส าเร็จ ผู้ท่ีคิดค้นพิจารณาต้องตระหนัก ดังนี้ 

   10.6.1 หนทาง หรือความเป็นไปได้ อาจมีหลายอย่าง 
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   10.6.2 ในบรรดาหนทางหรือความเป็นไปได้หลายอย่างนั้น บางอย่างอาจ

ดีกว่า ได้ผลกว่า 

   10.6.3 ในบรรดาทางเลือกหลายอย่างนั้น บางอย่างหรืออย่างหนึ่ง อาจจะ

เหมาะสม หรือได้ผลดีส าหรับตนมากกว่าอย่างอื่น 

   10.6.4 ทางเลือกหรือความเป็นไปได้ อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 

แต่เป็นอย่างอื่น คือไม่ใช่ทางเลือกท่ีตนก าลังศึกษาหรือปฏิบัติในขณะนั้น ซึ่งจากความคิดนี้จะท าให้ไม่

ย่อท้อต่อการคิดหาหนทางท่ีได้ผลดีท่ีสุดเสมอ 

  10.7 วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่ง เป็นวิธีคิดหาค าตอบใน 4 วิธีตอบ

ของพระพุทธเจ้า คือ  

   10.7.1 เอกังพยากรณ์ คือ การตอบอย่างเดียว เด็ดขาด 

   10.7.2 วิภัชชพยากรณ์ คือ การแยกแยะตอบ 

   10.7.3 ปฏิปุจฉาพยากรณ์ คือ การตอบโดยย้อนถาม 

   10.7.4 ฐปนะ คือ การยั้งหรือหยุด พับปัญหาเสีย ไม่ตอบ  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็น วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งแปลว่าการท าไว้ใน

ใจโดยแยบคาย หรือท่ีเรียกกันว่า การคิดเป็น คิดถูกต้องเหมาะสมตามหลักของความเป็นจริง ซึ่ง

สามารถแยกออกเป็นไวพจน์ท่ีสามารถให้ความหมายในแต่ละแง่ออกเป็น 4 ไวพจน์ด้วยกัน คือ  

1) อุปายมนสิการ คือ การคิดถูกวิธี  เป็นการคิดท่ีสอนให้บุคคลมีวิธี คิด วิธีการวิ จัย เมื่อได้รับ

ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วน าวิธีดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 2) ปถมนสิการ คือ การคิดมี

ระเบียบ เป็นการคิดท่ีสอนให้บุคคลเป็นคนท่ีต้องคิดอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน เพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายอย่างประสบผลส าเร็จ 3) การณมนสิการ คือ การคิดมีเหตุผล เป็น

การคิดท่ีสอนให้บุคคลรู้จักการเช่ือมโยงความสัมพันธ์จากเหตุไปสู่ผล พร้อมท้ังวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้น

นั้น มันมีเหตุมาจากอะไร 4) อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดท่ีเป็นกุศล เป็นการคิดท่ีสอนให้บุคคลรู้จัก

การค้นหาแก่นของสาระส าคัญของปัญหา โดยรู้จักการกรองจากการวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นประโยชน์

และถูกต้องน าไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากสุมน อมรวิวัฒน์ (2542 : 55-60) , (2541 : 93-104) ใน

การน าวิธี คิดจากระบบการเรียนการสอนตามพุทธวิธี (วิธีการแห่งปัญญา) มาบูรณาการกับ

สถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีจะน ามาประกอบการฝึกให้

ผู้เรียนได้ใช้การคิดในขั้นตอนการจัดกิจกรรมนั้น ประกอบด้วยวิธีคิดท้ังหมด  10 วิธีคิด คือ 1) วิธีคิด

แบบสืบสาวสาเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4) วิธีคิด
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แบบอริยสัจ 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณค่า

แท้-คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9) วิธคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 10) วิธีคิดแบบ

วิภัชชวาท  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 จากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดของกระบวนการเผชิญสถานการณ์และวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ท่ีนักวิชาการได้นิยามความหมายและขั้นตอนของกระบวนการ สรุปได้ว่ากระบวนการเผชิญ

สถานการณ์มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความคิดเพื่อหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธี

คิดท่ีเน้นการใช้ความคิดตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีถูกเผชิญ ด้วย

การคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักการ และมีระบบ น าไปสู่การค้นพบหนทางการแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ 

ดังนั้นกระบวนการท้ัง 2 แนวคิด จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันคือคิดแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ท้ัง 

2 แนวคิด  เป็นวิธีการหรือขั้นตอนท่ีฝึกฝนให้บุคคลด าเนินปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ก่อให้เกิดวิธีการทางปัญญา ท่ีเสริมสร้างการคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจากความสัมพันธ์ท้ัง 2 

แนวคิดนี้ มีความสอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาการคิดพิจารณา

ไตร่ตรองข้อมูลต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ดังแผนภูมิท่ี  4 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ จากท้ัง 2 แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกันน าไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีมีความ

สอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถือเป็นแนวคิดท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้กระบวนการ

คิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิผล เมื่อได้เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 5.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 นักวิชาการศึกษา ได้ให้นิยามความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังต่อไปนี้ 

 กรมวิชาการ (2543 : 4) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดท่ี

รอบคอบสมเหตุสมผลผ่านการพิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบกว้างไกลลึกซึ้งและมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งท่ีให้ข้อมูล มีการพิจารณากล่ันกรองความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล มี

การไตร่ตรองผลท่ีสามารถเกิดได้จากการตัดสินใจท้ังด้านคุณและโทษ คุณค่าท่ีแท้จริงหรือคุณค่าเทียม

องส่ิงนั้น มีการทบทวนเพื่อหาข้อสรุปก่อนน าไปสู่การตัดสินใจ 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 8) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถใน

การคิดท่ีจะเช่ือ ไม่เช่ือ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามด้วยหลักการหรือเหตุผล ซึ่งรวมถึงการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าด้วยการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง 

การคิดไตร่ตรอง การให้เหตุผลและการพูดจาส่ือความหมายเพื่อจะให้ได้แนวทางในการตัดสินใจว่า 

ควรเช่ือ ควรปฏิบัติตามหรือไม่ 

 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553 : 71) ได้ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ผล

ของการใช้หลักการและเหตุผล โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบในการ

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกรณีหรือสถานการณ์ต่างๆ 

 สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2556 : 6) ได้ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 

การใช้จิตตรึกและตรองเพื่อให้เกิดภาวะรู้ การตรึกตรองเพื่อการตัดสินใจทางเลือกท่ีต้องใช้เหตุผลใน

การพิจารณา 

 Dewey (1933 : 85) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การพิจารณาตรึก

ตรองอย่างกระตือรือร้นและมีความรอบคอบต่อความเช่ือหรือความรู้ต่างๆ โดยอาศัยหลักฐานมา

สนับสนุนความเช่ือหรือความรู้นั้นๆ รวมท้ังข้อสรุปอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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 Watson and Glaser (1964 : 10) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความคิดท่ี

ประกอบด้วยทัศนคติความรู้และทักษะ โดยท่ีทัศนคติหมายถึง ทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้และ

ยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนส่ิงท่ีอ้างว่าเป็นจริงแล้วใช้ความรู้ด้านการอนุมานการสรุป

ใจความส าคัญและการสรุปเป็นกรณีท่ัวไปโดยตัดสินจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลัก

ตรรกวิทยาตลอดจนทักษะในการใช้ทัศนคติและความรู้ดังกล่าวมาประเมินและตัดสินความถูกต้อง

ของข้อความ 

Jamie (2015 : 3) ได้ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดในการ

โต้แย้งข้อมูลต่างๆอย่างมีสติและมีความรอบคอบ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ ท่ีสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ท่ีตนเองและส่วนรวมก าลังเผชิญ 

 Ennis (อ้างถึงใน Mark Mason 2008: 2-3) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการคิดพิจารณา

ไตร่ตรองข้อมูลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล ถือเป็นทักษะเฉพาะท่ีวางหลักเกณฑ์ของการใช้เหตุผล

เพื่อประเมินส่ิงต่างๆ 

 บรรจง อมรชีวิน (2554: 119) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการของการใช้ความรู้และ

สติปัญญา ของเราในการให้ได้มาในการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างมีเหตุผลและ

สมเหตุสมผล โดยท่ีสามารถระบุและเอาชนะปัจจัยอุปสรรคขัดขวางจ านวนมากท่ีอาจท าให้การคิด

ปราศจากเหตุผลไปได้ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด 

พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

 

 5.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอความคิด เกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณดังนี้ 

 Ennis (2540 : 95) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควร

ประกอบด้วย 

 1. สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 

  1.1 ระบุปัญหาส าคัญได้ชัดเจน ระบุความส าคัญ สาระส าคัญ จุดเด่นของเรื่องนั้นๆ 

  1.2 สามารถให้ความหมายหรือนิยามของเรื่องได้ 
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 2. สามารถวิเคราะห์ข้อโต้แย้งหรือข้อถกเถียง และความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล 

  2.1 สามารถระบุความมีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล 

  2.2 ระบุข้อมูลท่ีมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล 

  2.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ 

  2.4 สามารถบอกจุดร่วมของส่ิงต่างๆ จนสามารถแยกแยะและจัดหมวดหมู่/จัด

ประเภท ของข้อมูลได้ 

 3. สามารถต้ังค าถามท่ีท้าทาย กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และสามารถตอบค าถามได้

อย่างชัดเจน  

 4. สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ว่า เป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือเป็นข้อมูล

จากแหล่งใด คลุมเครือหรือไม่คลุมเครือ ข้อมูลใดเป็นจริงข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ข้อมูลใดไม่จ าเป็น 

ไม่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลใดควรเช่ือ ข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ ไม่มีข้อโต้แย้ง มีเหตุผลน่าเช่ือถือ 

 5. ความสามารถสังเกตและตัดสินข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือได้ยืนเสียงฟังมาจากคนอื่นโดยไม่

ใช้อารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถก าจัดอคติส่วนตัวในการพิจารณาข้อมูล 

 6. สามารถน าหลักการใหญ่ๆ ไปแตกเป็นหลักการย่อยๆ หรือสามารถน าหลักการไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือสามารถน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง 

 7. สามารถสรุปอ้างอิงจากสถานการณ์ จากหลักการย่อยๆไปเป็นหลักการใหญ่ๆ 

 8. สามารถประเมินและพิจารณาข้อมูล ตัดสินความคุ้มค่าได้ โดยมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะบอกว่า

ส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ดีก่อนการตัดสินใจ ส่ิงใดเป็นคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด ส่ิงใดเป็น

อคติเข้าข้างตนเอง ระบุได้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด  

 9. สามารถให้ความหมายของค าต่างๆ และตัดสินความหมายต่างๆ 

  9.1 สามารถบอกค าเหมือนหรือค าท่ีมีความหมายคล้ายกันได้ 

  9.2 สามารถจ าแนก จัดกลุ่มได้ 

  9.3 สามารถให้ค านิยามเชิงปฏิบัติได้ 

  9.4 สามารถยกตัวอย่างค าท่ีใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ใช้ได้ 

 10. การระบุข้อสันนิษฐานได้ คาดเดา คาดคะเน ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรือผลท่ีเกิดขึ้น ท่ีจะตามมา

ภายหลังได้ 
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 11. สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ

ได้ดีในการเข้าร่วมกับคนอื่น มีความรู้สึกไวต่อปฏิกิริยาของคนและสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

อย่างเหมาะสม 

 12. สามารถตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถก าหนดปัญหา วางแผน ก าหนด

ทางเลือกและทบทวนทางเลือก 

 Kneedler (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 97-98) ได้เสนอว่า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณควรประกอบด้วย 

 1. การนิยามและท าความกระจ่างกับปัญหา 

  1.1 การระบุประเด็นท่ีส าคัญ หรือระบุปัญหา 

  1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน ความคิด วัตถุส่ิงของ 

หรือผลลัพธ์ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป 

  1.3 การตัดสินว่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลุมเครือ ข้อมูลใดเกี่ยวข้อง ข้อมูลใดไม่

เกี่ยวข้อง ข้อมูลใดมีความจ าเป็น ข้อมูลใดไม่มีความจ าเป็น 

  1.4 การต้ังค าถามท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจและลึกซึ้ง เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ

เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ 

 2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับปัญหา 

  2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 

  2.2 การตัดสินว่า ข้อความนั้น ส่ิงนั้น หรือสัญลักษณ์ท่ีก าหนดนั้นมีความสอดคล้อง

สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกันท้ังหมดหรือไม่ 

  2.3 การคาดเดา หรือระบุข้อสมมติฐานท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 

  2.4 ระบุความคิดเห็นเดิมๆ ท่ีคนยึดติด 

  2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง 

  2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยมและอุดมการณ์ 

 3. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป 

  3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล สามารถตัดสินใจว่าข้อมูลท่ีมีเพียงพอหรือไม่ ท้ัง

ทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

  3.2 พยากรณ์/ท านายผลลัพธ์ท่ีอาจเป็นไปได้ 
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 Dressel and Mayhew (1957 : 179-181) ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการก าหนดปัญหา 

  เป็นความสามารถในการระบุและก าหนดปัญหาท่ีได้จากการฟังและการอ่านจาก

สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์สถานการณ์ การระบุ

ถึงองค์ประกอบสถานการณ์ได้ ถือว่าความสามารถดังกล่าวนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าบุคคลไม่

สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์นั้นๆ คืออะไร จะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติไปสู่ขั้นตอนของการแก้ไขได้ 

 2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการแก้ปัญหา 

  ความสามารถลักษณะดังกล่าว ถือเป็นความสามารถท่ีโต้ตอบหรือเป็นอีกขั้นตอนถัด

มาจากการก าหนดปัญหา โดยบุคคลจะต้องมีความสามารถในการเลือกข้อมูลและพิจารณาข้อมูลมาใช้

ประกอบการแก้ปัญหา โดยการพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของข้อมูลต่างๆท่ีคิดว่ามีความสอดคล้อง

กับปัญหาดังกล่าว ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด 

 3. ความสามารถในการรับรู้สมมติฐาน 

  เป็นความสามารถในการพิสูจน์ข้อมูลท่ีมีการระบุไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางของการแก้ไข

ปัญหา บางอย่างอาจจะเป็นสมมติฐานท่ีบุคคลก่อนหน้านี้ได้ก าหนดหรือมีการระบุไว้แล้ว ซึ่งในการ

พิสูจน์ข้อมูลเป็นการพิจารณาข้อมูลว่าข้อมูลในเป็นข้อเท็จจริง เหมาะสมน ามาใช้ประกอบในการ

ปฏิบัติได้ 

 4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน 

  เป็นความสามารถของการระบุสมมติฐานท่ีมีความเหมาะสม เลือกสมมติฐานโดยท า

การตรวจสอบสมมติฐานท่ีคิดว่าสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงกับสถานการณ์ ท้ังนี้

บุคคลจะต้องท าการก าหนดสมมติฐาน และตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้ความละเอียดและมีความ

รอบคอบ เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกสมมติฐานท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด ความสามารถ

ดังกล่าวนี้ถือว่ามีความส าคัญมากอีกประการหนึ่ง เพราะต้องฝึกฝนบุคคลใช้ความพยายามอย่างสูงใน

การท่ีจะก าหนด เลือกสมมติฐานท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด 

 5. ความสามารถในการสรุปและตัดสินข้อมูลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

  เป็นความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆจากหลักฐานท่ีได้รับมาโดยการพิจารณา

อย่างสมเหตุสมผลแล้ว มีความถูกต้อง ซึ่งในการท่ีบุคคลสามารถสรุปข้อมูลอย่างถูกต้อง มีเหตุผล 

ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลนั้นมีการสนับสนุนหลักฐานอย่างไร มีความเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ มี
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ประโยชน์ต่อการน าไปใช้มากน้อยเพียงใด และข้อมูลท่ีได้น ามาท าการสรุปนั้นมีเพียงพอต่อการให้ค่า

น้ าหนักของข้อมูลเพียงใด ถือว่าเป็นความสามารถท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะท าให้บุคคล

สามารถลงความเห็นตามความเป็นจริงโดยการพิจารณาจากหลักฐานท่ีได้ค้นพบ 

 บรรจง อมรชีวิน (2556 : 28-30) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า  

 1. การมีจุดหมาย เปูาประสงค์และมุมมองสุดท้าย 

  เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล ว่า

การศึกษาสถานการณ์ใดก็ตามจุดมุ่งหมายคืออะไร และอย่างไร 

 2. ค าถามต่อประเด็นหรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข 

  เป็นการระบุค าถามต่อปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีบุคคลได้ศึกษาว่าคืออะไร โดยระบุ

ให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องในประเด็นท่ีมีการศึกษา เพื่อน าไปสู่การหาหนทางแก้ไขต่อไป 

 3. มุมมองหรือกรอบอ้างอิง 

  เป็นการให้เหตุผลของบุคคลภายใต้กรอบอ้างอิงท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้ามา ส่ิงส าคัญ

ขององค์ประกอบนี้ คือ การท่ีบุคคลสามารถแยกแยะความแตกต่างของกรอบอ้างอิงได้อย่าง

สมเหตุสมผล การรู้ถึงความมีอคติของบุคคลภายใต้กรอบมุมมองมากน้อยเพียงใด และข้อมูลในกรอง

มุมมองหรือกรอมอ้างอิงนั้นมีเพียงพอหรือแคบเกินไป 

 4. มิติของเหตุผลในเชิงประจักษ์ 

  เป็นการให้เหตุผลโดยมีส่วนประกอบมาช่วยสนับสนุนเพิ่มความชัดเจนของหลักฐาน

มากขึ้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เช่น การระบุข้อมูลท่ีสามารถน ามาสนับสนุนหลักฐานหรือ

สถานการณ์นั้นๆ ข้อมูลตรงข้าม ความเป็นกลาง และการเบ่ียงเบนของข้อมูล ส่ิงเหล่านี้จะท าให้ข้อมูล

หลักฐานไม่เกิดความบกพร่องได้ 

 5. มิติของเหตุผลท่ีเกี่ยวกับแนวความคิด 

  เป็นการให้เหตุผลโดยน าแนวความคิด หรือหลักทฤษฎีเข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูลซึ่ง

อาจจะสังเกตได้จากความสามารถเลือกถึงแนวคิดท่ีมีความแตกต่างกัน การแยกแยะระหว่างแนวคิด

หลักและแนวคิดย่อย การเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดท่ีเหมือนกัน 

 6. ข้อสมมติฐาน 

  เป็นการระบุถึงสมมติฐานต่างๆ หรือข้อสรุปเบื้องต้นของสถานการณ์หรือปัญหา 

ภายใต้การอนุมาน และเปูาประสงค์ โดยบุคคลต้องสามารถระบุหรือก าหนดสมมติฐานได้ การเลือก

สมมติฐานโดยใช้ปัญญาเข้ามาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อการเลือกสมมติฐาน 
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 7. ข้อบ่งช้ีและผลสืบเนื่อง 

  เป็นความสามารถท่ีจะระบุข้อบ่งช้ีและผลสืบเนื่องได้ และสามารถแยกแยะได้

ระหว่างข้อบ่งช้ีและสมมติฐาน  

 8. การอนุมาน 

  เป็นการระบุถึงว่าเพราะด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถือได้ส่ิงนี้ตามมา ความสามารถท่ีจะบ่ง

บอกได้ว่าอนุมานได้ คือ การที่สามารถรับรู้ถึงการอนุมานของผู้เขียนว่าถูกหรือผิด  ข้ออนุมานมีความ

สอดคล้องกับประเด็นหรือไม่ การแยกแยะการอนุมานของผู้เขียนว่าประเด็นใดถูกหรือไม่ถูกต้อง 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้น า

แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Dressel and Mayhew มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ไตร่ตรองข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ น าไปสู่การได้ข้อมูลท่ี

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ควบรวมองค์ประกอบแนวคิดอย่างมี

วิจารณญาณของ Dressel and Mayhew จาก 5 องค์ประกอบ เป็น 4 องค์ประกอบ และปรับหัวข้อ

องค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสะดวกในการวัดประเมินผลด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณขึ้น โดยการ

รวมองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านความสามารถในการรับรู้สมมติฐาน และ

ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐานประกอบร่วมกัน เนื่องจากความสามารถในการรับรู้

สมมติฐาน และความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน ถือเป็นความสามารถท่ีได้ผ่าน

ขั้นตอนของการพิสูจน์ ตรวจสอบข้อมูลส าเร็จ อีกท้ังในด้านวิธีการด าเนินการในการตรวจสอบข้อมูลมี

ความสอดคล้องกัน และความสามารถในการเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการแก้ปัญหา ผู้วิจัยปรับ

เป็น ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า จาก

ค านิยามเป็นความสามารถท่ีได้รับการพิจารณาข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือมาเป็นล าดับต้นก่อน

น าไปสู่การเลือกข้อมูลต่อไป จึงปรับหัวข้อองค์ประกอบเป็น ความสามารถในการพิจารณาความ

น่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล กล่าวโดยสรุปผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดังนี้ 1) ความสามารถในการก าหนดปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความ

น่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล 3) ความสามารถในการรับรู้  ก าหนด และเลือกสมมติฐาน 4) 

ความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล  
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 5.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 Decaroli  (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 99-100) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิด

วิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ถือเป็นความสามารถท่ีจะระบุประเด็นปัญหา หรือ

ลักษณะของส่ิงต่างๆได้ รวมท้ังรวบรวมสาระส าคัญของปัญหาและจุดเด่นของเรื่องราวหรือกรณีศึกษา

ได้ 

 2. ทักษะการวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลปัญหา หรือกรณีศึกษา โดยต้องค านึงถึง

ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล เพื่อท าความเข้าใจของส่ิงต่างๆเหล่านั้น จนน าไปสู่ขั้นตอนของการ

ประเมินค่าและตัดสินใจในส่ิงต่างๆได้  

 3. ทักษะการสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลข้อมูล ทักษะการระบุข้อมูลท่ีมีความจ าเป็น การ

รวบรวมข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และจัดระบบข้อมูลน าไปสู่การเลือกใช้ว่าข้อมูลใดมีความจ าเป็น

หรือไม่มีความจ าเป็น 

 4. การตีความข้อเท็จจริงและการสรุปอ้างอิงหาหลักฐาน การระบุอคติ การล าเอียง 

 5. การใช้เหตุผลโดยระบบเหตุและผล และความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 

 6. การประเมินผลโดยการตัดสินคุณค่าของส่ิงต่างๆอย่างสมเหตุสมผล โดยการน าผลท่ีตัดสิน

ไปท าการเปรียบเทียบกัน ว่าข้อมูลใดมีความเป็นเท็จหรือมีความเป็นจริง 

 7. การประยุกต์ใช้ หรือการน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 

 8. การประเมินความส าเร็จของค าตอบ โดยการใช้เกณฑ์การตัดสินความเพียงพอของข้อมูลท่ี

น ามาศึกษา 

 Bloom, 1961 และ  Gagne, 1985 (อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560 : 197)  

ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดวิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. สังเกต โดยให้ผู้เรียนเริ่มจากการสังเกต รับรู้ พิจารณาค า ข้อความ หรือภาพเหตุการณ์ 

จากนั้นน ามาสรุปเป็นใจความส าคัญ หรือความคิดรวบยอดให้ตรงกับข้อมูลท่ีได้ศึกษา 

 2. อธิบาย โดยให้ผู้เรียนอธิบายหรือตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้

ศึกษา โดยการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเน้นหลักของความมีเหตุผล ซึ่งต้องอ้างด้วยการใช้หลักการ 

หลักฐานมาอธิบายให้ข้อมูลเกิดความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

 3. รับฟัง โดยให้ผู้เรียนได้รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของตน ได้รับฟังและ

ตอบค าถามตามความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่าง เน้นไปท่ีการปรับเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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 4. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ โดยให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของ

ส่ิงต่างๆ จัดกลุ่มส่ิงท่ีเป็นพวกเดียวกัน หาเหตุผลหรือกฎเกณฑ์มาเช่ือมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 

 5. วิจารณ์ โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ หรือกรณีศึกษา แล้วให้จ าแนกข้อดี ข้อด้อย 

ส่วนดี ส่วนเสีย ส่วนส าคัญและไม่ส าคัญจากสถานการณ์เหล่านั้นด้วยการอ้างถึงเหตุและผลและการ

อ้างถึงข้อมูลหลักฐานเป็นส่วนประกอบหลักในการแสดงความคิดเห็น 

 ทิศนา แขมมณี (อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560 : 198) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิด

วิจารณญาณ ดังนี้  

 1. ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็นในการคิด 

 2. ประมวลผลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากการคิดทางกว้าง คิดทางลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียด และคิด

ระยะไกล 

 3. วิเคราะห์ข้อมูล 

 4. พิจารณาทางเลือก โดยพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

 5. ลงความเห็น/ตัดสินใจ/ท านายอนาคต โดยประเมินทางเลือกและใช้เหตุผลคิดคุณค่า 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการคิดวิจารณญาณท่ีมีความคล้ายคลึงกันได้ว่า 

กระบวนการคิดวิจารณญาณ ประกอบด้วย 1) การท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือใน

กรณีท่ีศึกษา รวมท้ังการสังเกต และอธิบายพร้อมรับฟัง  2) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ท่ี

มีความเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา 3) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล และ 4) การสรุปเพื่อน าไปสู่หลักการปฏิบัติ 

 5.4 คุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553 : 98) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

ใช้แนวคิดของ Bassham and other 2011 : 25-26) ดังนี้ 

 1. ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะค้นหาข้อเท็จจริง 

 2. ความสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยหลักการและเหตุผล 

 3. ความสามารถท าความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินข้อโต้แย้ง และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

 4. ความสามารถสรุปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่างท่ีปรากฏ 

 5. ความเช่ือมั่นในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง 

 6. การรับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง 

 7. การเช่ือมั่นในข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าความชอบหรือความสนใจส่วนตัว 
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 8. ความระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่างๆ 

 9. การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม 

 10. ความสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียดปลีกย่อย 

 11. ความกล้าทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 

 12. ความอยากรู้อยากเห็นและอยากค้นหาความจริง 

 13. ความมานะพยายามท่ีจะสืบค้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 14. ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง 

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง , 2553 : 98) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ีมี

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นความคิดของ

ตนเองเป็นหลัก  ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ การมีใจกว้างจะ

ท าให้ได้ข้อมูลท่ีกว้างขวาง หลากหลายมาพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดี 

 2. มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น การมีความรู้สึกไวจะสามารถรับรู้สถานการณ์ 

ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นดีกว่า 

 3. เปล่ียนความคิดเห็นท่ีตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมูลท่ีมีเหตุผลมากกว่า 

 4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ การมีข้อมูลและความรู้มาก ท าให้การ

ตัดสินใจย่อมถูกต้องและแม่นย า 

 5. เป็นผู้ท่ีมีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใดๆ จะเช่ือมั่นใน

ตัวบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลท่ีมีเหตุผลจะท าให้การตัดสินใจดีกว่า 

Greg Bassham (2001 : 21-22) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นเพื่อความชัดเจน ความแม่นย า ความถูกต้อง  ความน่าเช่ือถือความ

สอดคล้องของข้อมูล  

 2. ต้องเป็นผู้ท่ีมีความอ่อนไหวต่อวิธีที่การคิดวิจารณญาณ ไม่สามารถบิดเบือนได้โดยการเห็น

แก่ผู้อื่น 

 3. เข้าใจคุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณท้ังต่อบุคคลและต่อสังคมโดยรวม 

 4. ซื่อสัตย์ต่อสติปัญญาด้วยตนเอง ยอมรับส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้และตระหนักถึงข้อจ ากัด 
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 5. รับฟังอย่างเปิดเผย เพื่อคัดค้านมุมมองและยินดีรับการวิพากษ์วิจารณ์ความเช่ือและ

สมมติฐาน 

 6. ต้ังฐานความเช่ือของพวกเขาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าความชอบส่วนตัว

หรือผลประโยชน์ของตนเอง 

 7. ตระหนักถึงอคติและอคติท่ีก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

 8. คิดอย่างอิสระและไม่กลัวที่จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น 

 9. สามารถเข้าถึงสาระส าคัญของปัญหาได้ โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยท่ีจะเกิดขึ้น เน้นความ

ถูกต้อง 

 10. มีความกล้าหาญทางปัญญาท่ีจะเผชิญและประเมินความคิดอย่างเป็นธรรมท่ีท้าทาย 

 11. เป็นบุคคลท่ีรักความจริงและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับปัญหาท่ีมีความหลากหลาย

รูปแบบ 

 12. มีความขยันหมั่นเพียรในการติดตามข้อมูลเชิงลึกแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากล าบาก

ในการสืบค้นแต่ไม่ย่อท้อเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเท็จจริง 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554 : 21-22) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของผู้ท่ีมีความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้มีใจกว้าง 

 2. สามารถเปล่ียนความเช่ือของตนเองได้เมื่อมีหลักฐานท่ีสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ 

 3. ตัดสินใจโดยใช้ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท้ังหมด 

 4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 5. เป็นผู้ท่ีมองหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 6. เป็นผู้มองหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า 

 7. เป็นผู้ไวต่อความรู้สึกของคนอื่น 

 8. เป็นผู้ใช้ค าถามได้อย่างเหมาะสม เหมาะกับสถานการณ์ 

 9. เป็นผู้มุ่งไปสู่ข้อสรุปท่ีมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

 10. เป็นผู้ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการคิดท่ีอิงการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีเปูาหมาย มีการคิด

ไตร่ตรองและการคิดประเมิน 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ (อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2554 : 22) ได้กล่าวถึงผู้ท่ีมีคุณลักษณะ

ท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า เป็นบุคคลท่ีมีใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ก่อนท่ีจะตัดสินใจสรุปอะไร จะต้องมีหลักฐาน

เพียงพอท่ีจะสามมารถปรับเปล่ียนความคิดของตนเองได้ และยังเป็นบุคคลท่ีกระตือรือร้นในการ

แสวงหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปคุณลักษณะของผู้ท่ีมีความคิดแบบวิจารณญาณ ไว้ว่า ผู้ท่ี

มีความคิดแบบวิจารณญาณ จะต้องประกอบด้วย 1) เป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา

ความรู้ 2) เป็นผู้ท่ีมีใจกว้างเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่นท่ีหาข้อมูลเพิ่มเติม 3) เป็นผู้ท่ีสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 4) เป็นผู้ท่ีต้องไม่มีอคติต่อการตัดสินใจ และ 5) 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจกระท าไปอย่างเหมาะสมพร้อมแก้ปัญหาได้ไม่หลีกเล่ียง 

 5.5 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (อ้างถึงใน ธนภูมิ พุ่ม

จันทร์, 2555: 67-68) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการคิดวิจารณญาณไว้ว่า 

 1. ช่วยให้สามารถด าเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีหลักการและเหตุผลตลอดจนได้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ช่วยให้สามารถประเมินงานโดยใช้เกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผล 

 3. ส่งเสริมให้รู้จักประเมินตนเองอย่างมีเหตุผลรวมท้ังฝึกการตัดสินใจ 

 4. ช่วยให้รู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็นประโยชน์ 

 5. ช่วยฝึกทักษะในการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 6. ช่วยฝึกการก าหนดเปูาหมายรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ค้นหาความรู้ทฤษฎี หลักการ การ

ต้ังข้อสันนิษฐานตีความหมายและลงข้อสรุป 

 7. ช่วยฝึกให้ประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาและส่ือความหมาย 

 8. ช่วยให้คิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้งอย่างกว้างขวางและคิดอย่างลุ่ม

ลึกตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล 

 9. ช่วยให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตาและเป็นผู้มี

ประโยชน์ 

 10. ช่วยให้สามารถอ่านเขียนฟังได้ดี 

 11. ช่วยให้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ท่ีโลกมี

การเปล่ียนแปลงสู่ยุคข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ 
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 อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (อ้างถึงใน ธนภูมิ พุ่มจันทร์ , 2555: 68)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะ

การคิดวิจารณญาณไว้ว่า 

 1. ให้เข้าใจท่ีจะประเมินข้อมูล 

 2. ช้ีประเด็นท่ีชอบเอ่ยอ้างผิดๆถูกๆ 

 3.มีความเข้าใจส่ิงท่ีถูกเอ่ยอ้าง 

 4.สามารถแยกแยะความแตกต่างว่าอะไรคือความรู้ อะไรคือความจริง และอะไรเป็นเพียง

ความคิดเห็น 

 5. รู้จักประมวลข้อมูล ประมวลความคิด 

 6. รู้จักจัดล าดับข้อมูล 

 7. รู้จักสรุปเหตุผลข้อมูลหรือประเด็นต่างๆ 

 8. มองเห็นส่ิงต่างๆอย่างเป็นระบบรู้ว่าอะไรส าคัญหรือไม่ส าคัญ 

 9. รู้จักใฝุหาทางออกที่หลากหลายมากขึ้น หาหนทางใหม่ๆ 

 10. รู้จักต้ังเปูาหมาย 

 11. รู้จักท่ีจะวางแผนล่วงหน้า 

 12. ท างานเป็นระบบมากขึ้น 

 13. มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบและมองเห็นความแตกต่างองส่ิงต่างๆชัดเจนขึ้น 

 14. ตัดสินใจได้ดี แม่นย า มีหลักเกณฑ์ 

 15. สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี 

 16. รู้จักเปิดใจกว้าง ฟังความรอบด้าน ไม่ด่วนตัดสินใจโดยขาดข้อมูล 

 17. มีการคาดการณ์ได้ดีขึ้น 

 Greg Bassham (2001 : 9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสอนทักษะท่ีหลากหลาย ด้วยการฝึกฝนความสามารถในการ

เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงในต าราเรียนและห้องเรียนได้ชัดเจน ด้วยการสืบค้นอย่างเป็นระบบ 

 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถช่วยให้บุคคลประเมินส่ิงท่ีก าลังเรียนรู้ในช้ันเรียน  ว่ามี

ความสามารถเพียงใดในการคิด  

 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสอนกลวิธีและทักษะท่ีหลากหลายซึ่งสามารถน าไปปรับปรุง

ความสามารถของบุคคลในการประเมินผลได้ 
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 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้บุคคลสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อโต้แย้งอย่างมี

เหตุผล ถือเป็นการฝึกฝนให้บุคคลได้ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นได้ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประโยชน์ของทักษะการคิดวิจารณญาณ  ได้ว่า ช่วยให้

ผู้เรียนได้มีเหตุผลในการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ท่ีท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รวมท้ัง

เป็นผู้ท่ีมีความยุติธรรมในกระบวนการท างาน 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553 : 86-92) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโส
มนสิการก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 46 คน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ าเภอโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
  ทัศน์พล ช่ืนจิตต์ (2556 : 110-112) ได้วิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาระหน้าท่ี
พลเมือง โดยใช้กระบวนการแบบเผชิญสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 
โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาระดับทักษะการ
คิดแก้ปัญหา สาระหน้าท่ีพลเมือง โดยใช้กระบวนการแบบเผชิญสถานการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน พบว่า มีระดับการคิดแก้ปัญหา อยู่ในระดับ 
ดี 2) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนไทย ก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 

จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์ (2557 : 114-126) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผม
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 3) 
ศึกษาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 3/5 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ออง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 2) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์อยู่ในระดับสูง 4) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 71-78) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวโน้มกรเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และปัญหาสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
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ท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 
30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ปัญหาสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกรเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังส่งให้
นักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยจึงได้น ากระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ 
 

 6.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  ธนภูมิ พุ่มจันทร์ (2555 : 99-106) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบซักค้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียลการเรียนรู้ เรื่อง ประเด็นทางสังคม ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน 2) 

เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งมีจ านวนท้ังส้ิน 104 คน แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ 

เรื่อง ประเด็นทางสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบซักค้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปุณณวัธ ทัพธวัช (2555 :93-103) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง

กฎหมายน่ารู้ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
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จัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายอาญา

น่ารู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

2) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 3) ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรีนยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านโดยการเรียงล าดับ จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การประเมินข้อโต้แย้ง การยอมรับข้อตกลง

เบ้ืองต้น การอ้างอิงหรือสรุปความ การตีความและการนิรนัย ตามล าดับ 4) ความคิดเห็นของนักเรียน

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านบรรยากาศการ

เรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ 

วรุตม์ อินทฤทธิ์ (2558 : 153-159) ได้วิจัย เรื่อง ผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา

โดยใช้วิธีกรณีศึกษาท่ีมีต่อมโนทัศน์ประชาธิปไตยและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ประชาธิปไตย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาสูง ปานกลาง และต่ า 

ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษา 2) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสังคมศึกษาสูง ปานกลาง และต่ า ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนสังคม

ศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 โรงเรียน

สามเสนวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 24 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 

กลุ่มตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา สูง 8 คน ปานกลาง 8 คน ต่ า 8 คน ผลการวิจัย

พบว่า 1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา สูง ปานกลาง และต่ า มีมโนทัศน์ประชาธิปไตยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการเรียนการ
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สอนสังคมศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา สูง ปานกลาง และต่ า มี

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  

  วิเชียร ภคพามงคลชัย (2559 : 97-104) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 3) ศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

  Marra (1997, อ้างถึงใน สหพงศ จ่ันศิริ, 2562: 76) ได้ศึกษาความสพันธ์ระหว่าง

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบการเรียนการสอน และความเช่ือภายใน ภายนอกของตนเอง โดย

การใช้แบบวัดประกอบด้วย 1) แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) แบบวัดรูปแบบการเรียนการ

สอน 3) แบบวัดความเช่ืออ านาจภายในและภายนอกตนเอง ผลการศึกษาพบว่าท้ังความเช่ือภายใน

และภายนอกต่างมีความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนยังส่งผลให้เกิดคุณลักษณะการเป็นผู้

มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง 

  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า การ

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน อีกท้ังยังเป็นการคิด

พื้นฐานของการน าไปสู่การพัฒนาการคิดด้านอื่นๆของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้

นักเรียนมีการพัฒนาการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล และเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะให้นักเรียน

เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลในการตัดสินความถูกต้องจากการคิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
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พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระเศรษฐศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ว่า สามารถแยกประเภท

ของงานวิจัยได้ดังนี้ คือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งงานวิจัยท้ัง 2 ประเภท ได้ใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้กระบวนการคิดมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์อย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนักเรียน 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เป็นการ

วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยก่อนมีแบบแผนการวิจัยเชิง

ทดลอง (Pre – Experimental Designs) แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน (One Group 

Pretest-Pottest Design) โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  3 โรงเรียนพระนารายณ์ 

อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 

ปี การศึกษา 2563 จ านวน 13 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมดจ านวน 548 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3/2 จ านวน 40 คน

โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

สุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรต้น 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 

 2. ตัวแปรตาม 

  2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ 
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  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาทดลอง 7 สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 14 ช่ัวโมง 

 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 

(ส 3.1 ม.3/2 และ ม.3/3) เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของปัญหาท้องถิ่นท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การแก้ไขปัญหา และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ (ส3.2 ม.3/1 ม.

3/2 ม.3/4 และ ม.3/5) เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกับหลักการสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน

การพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านการเก็บภาษี การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล ปัญหาเงินเฟูอ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 

วิจัยตามแบบแผนการวิจัยก่อนมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบ

หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิล

พันธุ์ , 2549 : 144) ซึ่งมีแบบแผนดังนี้ 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

ตารางท่ี 2 แบบแผนการวิจัย 
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 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 

  T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 

  X แทน การสอนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ของหน่วยการเรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนา

ประเทศ  

  1.1 หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  โดยจัดท าเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง   

1.2 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยจัดท าเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 

 2. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 2 ชุด ชุดละ 2 ข้อใหญ่ 4 ข้อย่อย รวม 8 ข้อ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  สาระ

เศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ก าหนดให้ค่าคะแนน 

คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการ

เรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดโยนิโสมนสิการ จ านวน 7 แผน ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่ง

ได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

1.1.1 ส 3.1 ม.3/2 ม.3/3    

1.1.2 ส 3.2  ม. 3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 

สาระการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ สภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นท้ัง

ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม  ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่าง ๆ  หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน  บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  บทบาทและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศของรัฐ  บทบาทการแทรกแซงราคา

และการควบคุมราคา  นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 

ความหมาย สาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด  ปัญหาการว่างงาน  ผลกระทบจากปัญหา

การว่างงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ โดยก าหนดแผนการสอนทุกหน่วย ดังตารางต่อไปนี้ 
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แผนที ่ เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ วิธีคิด 

 
ความสามารถ 

1 

การแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัต ิ

- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 
- วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
 
 
- วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก 
 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือและตัดสินข้อมูล 
 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

2 

เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาประเทศใน
ระดบัต่างๆ 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัต ิ

- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 
- วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
 
 
- วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือและตัดสินข้อมูล 
 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

3 

เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์ 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัต ิ

- วิธีคิดแบบอริยสัจ 
 
- วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
 
 
 
- วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือและตัดสินข้อมูล 
 
 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

ตารางที่ 3 ก าหนดแผนการสอนหน่วยที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ จ านวน 3 
แผน รวมระยะเวลา 6  ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4 ก าหนดแผนการสอนหน่วยที่ 3 เร่ือง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศจ านวน 
4แผน รวมระยะเวลา 8  ชั่วโมง 
 

 

แผน
ท่ี 

เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีคิด 
ความสามารถ 

4 

ก า ร พั ฒ น า
ประเทศของ
รัฐบาล 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัติ 

- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 
- วิธีคิดแบบคณุค่าแท้ คณุค่า
เทียม 
- วิธีคิดแบบคณุโทษและทางออก 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคณุธรรม 
 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 

5 

บทบาทและ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัติ 

- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 
- วิธีคิดแบบคณุค่าแท้ คณุค่า
เทียม 
- วิธีคิดแบบคณุโทษและทางออก 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคณุธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 

6 

นโยบายทาง
เศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
 
- ขั้นปฏิบัติ 

- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 
- วิธีคิดแบบคณุค่าแท้ คณุค่า
เทียม 
- วิธีคิดแบบคณุโทษและทางออก 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคณุธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 

7 

ปั ญ ห า แ ล ะ
อุ ป ส ร ร ค ใ น
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจของ
ไทย 

- ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักการ 
- ขั้นการประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ 
- ขั้นการเลือกและตัดสินใจ 
 
- ขั้นปฏิบัติ 
 

- วิธีคิดแบบอริยสัจ 
 
- วิธีคิดแบบคณุค่าแท้ คณุค่า
เทียม 
- วิธีคิดแบบคณุโทษและทางออก 
 
- วิธีคิดแบบปลุกเร้าคณุธรรม 

- ความสามารถในการก าหนดปัญหา 
 
- ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 
- ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 
- ความสามารถในการตัดสินลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 
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1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ จ านวน

ท้ังหมด 7 แผน จ านวน 14 ช่ัวโมง 

 1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีการปรับแก้ในด้านการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความ

สอดคล้องกับการเขียนจุดประสงค์ รวมท้ังการเขียนหลักเกณฑ์การวัดพัฒนาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณให้สอดคล้องกับเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ให้

ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านเวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง

กันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-

1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 137-150 ) โดยมีการปรับแก้ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มี

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มากขึ้น 
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 1.6 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จ านวน 2 แผน ไปทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ของโรงเรียนพระนารายณ์ ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ สาระ

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมน สิการ ไปใช้เป็น

เครื่องมือวิจัย  
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แผนภูมิที่ 5 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

 

รูปแบบเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ 

ขั้นที่ 2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 

ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 

ขั้นที่ 4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

ขั้นที่ 5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านการสอน ละด้านการวัดและ

ประเมินผล จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

ขั้นที่ 6 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ และน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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2. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1) ความสามารถในการก าหนดปัญหา 2) 

ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล 3) ความสามารถในการก าหนดและ

เลือกสมมติฐาน 4) ความสามารถในการทดสอบและตัดสินลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้องและ

สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 1 ชุดประกอบด้วย  2 ข้อใหญ่ แต่ละข้อใหญ่มี 4 ข้อ

ย่อย รวม 8 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค 3 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้

สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณจากแนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957 : 179-181) 

และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนวัดการคิดมีวิจารณญาณ ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างแบบทดสอบ

วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี้ 

 2.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดทักษะการคิด

วิจารณญาณ และเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค (Rubric Scoring) และน าข้อมูลมาพิจารณาแนว

ทางการสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถในการก าหนด

ปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล 3) ความสามารถในการรับรู้

ก าหนดและเลือกสมมติฐาน 4) ความสามารถในการตัดสิน และลงข้อสรุปสมมุติฐานอย่างถูกต้อง 

สมเหตุสมผล  

 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากแนวคิดของ Dressel and 

Mayhew เพื่อวัดความสามารถด้านการคิดซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถในการก าหนดปัญหา 2) 

ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ และตัดสินข้อมูล 3) ความสามารถในการก าหนดและ

เลือกสมมติฐาน 4) ความสามารถในการทดสอบและตัดสินลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้องและ

สมเหตุสมผล จ านวน 1 ชุดประกอบด้วย  2 ข้อใหญ่ แต่ละข้อใหญ่มี 4 ข้อย่อย คะแนนเต็ม 24 

คะแนน พร้อมท้ังการแปลผลคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังตารางท่ี 

5 
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ตารางที่ 5 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความสามารถใน
การก าหนดปัญหา 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาได้
อย่างถูกต้องและมีเหตุผล  

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผล 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาไม่
ถูกต้อง 

2. ความสามารถใน
การพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและ
ตัดสินข้อมูล 

- ระบุข้อมูลท่ีสนับสนุนมา
ใช้ในการแก้ไขครบถ้วน 
พร้อมท้ังระบุความ
น่าเช่ือถืออย่างมีเหตุผล 

- ระบุข้อมูลท่ีสนับสนุนมาใช้
ในการแก้ไขครบถ้วน แต่ไม่
ระบุความน่าเช่ือถือ 

- ระบุข้อมูลท่ีสนับสนุนมา
ใช้ในการแก้ไขไม่ครบถ้วน
และไม่ระบุความน่าเช่ือถือ 

3. ความสามารถใน
การรับรู้ ก าหนด
และเลือก
สมมติฐาน 

- ระบุสมมติฐานเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้ถกูต้อง และครอบคลุม 

- ระบุสมมติฐานเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 
แต่ไม่ครอบคลุม  

- ระบุสมมติฐานเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ไม่ถูกต้อง  

4. ความสามารถใน
การตัดสิน และลง
ข้อสรุปสมมติฐาน
อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

- ท าการลงข้อสรุป
สมมติฐานได้ถูกต้อง พร้อม
ท้ังระบุเหตุผลในการตัดสิน
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐาน
ได้ถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผลใน
การตัดสินข้อมูล 

- ท าการลงข้อสรุป
สมมติฐานไม่ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

95 

ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารญาณ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค 

3 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปาน

กลาง 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับต่ า 

 2.3 น าแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.4 น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ด้านเนื้อหา 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบทดสอบ จากนั้นน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 

of Item Objective Congraence : IOC)  เป็นรายข้อโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีความ

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมี

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นไม่มี

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 

 ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549 : 177) โดยได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดใน

ภาคผนวก ข หน้า 151-152) ซึ่งข้อทดสอบมีการปรับภาษาของข้อค าถามให้มีความกระชับยิ่งขึ้น 

 2.5 น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ท่ีเคยเรียนในรายวิชานี้มาก่อน จ านวน 42 คน เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ โดยการหาค่าสัมประสทธิ์แอลฟา ของ Cronbanchได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 

0.74 (รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 163) 

 2.6 น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีปรับแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ ไปใช้ทดสอบก่อน

และหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 40 คน 
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แผนภูมิที่ 6 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

 

รูปแบบเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

ขั้นที ่2 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาใน

สาระเศรษฐศาสตร ์ 

ขั้นที่ 3 น าแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพื่อตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง 

ขั้นที่ 4 น าแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ

มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 น าแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบค่า

ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

ข้ันท่ี 6 น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์ เกี่ยวกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 ศึกษา เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมท้ังเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง

แบบทดสอบแบบปรนัย 

 3.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 3.1 และ ส 3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อ

พิจารณาพฤติกรรมและทักษะท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

(Test Blueprint) ท่ีวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดับ ตามแนวคิดของ Anderson & Krathwohl คือ 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

เน้ือหา จุดประสงค์การเรยีนรู ้

พฤติกรรมการเรียน 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช

 ้

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

การแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สาเหตุทีท่ าให้เกิดปัญหา
ท้องถิ่นภายในชุมชนด้านต่างๆ 
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

   2   2 

2. นักเรียนสามารถแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นจากการสังเกต
สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยใช้
หลักการของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

 1  1 1 1 4 

เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ
ในระดบัต่างๆ 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักความพอดีของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ
ได้ 

 1     3 

2. นักเรียนสามารถเขยีน
ยกตัวอย่างการปฏิบตัิที่เกิด
จากการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาระดบัต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

  1 1    

เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
ระบบสหกรณ ์

1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะส าคัญ หลักการและ
ภารกิจของสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1 1 1    3 

2. นักเรียนสามารถฝึกฝนใน
การปฏิบตัิการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันโดยน า
หลักการสหกรณ์มาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

  1   2 3 

รวมข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 1 3 3 4 1 3 15 
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ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการเรียน 

จ า
 

เข้
าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้

 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค์

 

รว
ม 

การพัฒนา
ประเทศของ
รัฐบาล 

1. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาท
หน้าที่ของรัฐบาลด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านสังคม และด้าน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

   2   2 

บทบาทและ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

1. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทใน
การเก็บภาษี การแทรกแซงราคา 
และการควบคุมราคาของรัฐบาลได้
อย่างถูกต้อง 

  1 1   3 

2. นักเรียนสามารถฝึกฝนในการแก้ไข
ปัญหาโดยการแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาได้อย่างเหมาะสม 

    1   

นโยบายทาง
เศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

1. นักเรียนสามารถอธิบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากการก าหนดนโยบายด้านต่างๆได้
อย่างถูกต้อง 

   2   3 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

    1   

ปัญหาและ
อุปสรรคใน
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ไทย 

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด และปัญหาการ
ว่างงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหาอย่างถูกต้อง 

  1 2 2 2 7 

รวมข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3   2 7 4 2 15 
รวมข้อสอบทั้งหมด 1 3 5 11 5 5 30 
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 จากตารางท่ี 5 ตารางท่ี 6 สามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน ไว้ว่า  จากการวิเคราะห์ข้อสอบของผู้วิจัย ซึ่งสามารถแยกประเภทพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน ตามล าดับจากจ านวนข้อท่ีวัดพฤติกรรมทางการเรียนท่ีมากไปหาจ านวนข้อท่ีวัดพฤติกรรม

ทางการเรียนท่ี ได้ดังนี้ ด้านวิเคราะห์ จ านวน 13 ข้อ ด้านประยุกต์ใช้จ านวน 5 ข้อ ด้านความจ า 

จ านวน 4 ข้อ ด้านเข้าใจและด้านประเมินค่าจ านวนด้านละ 3 ข้อ  และด้านสร้างสรรค์ จ านวน 2 ข้อ  

 3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัด โดยแต่ละข้อให้มี

ตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด

หรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน เพื่อคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 30 ข้อ โดยคัดเลือกให้ครอบคลุม

ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 

 3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยมี

การปรับแก้ข้อค าถามและตัวเลือกของแบบทดสอบให้มีความชัดเจนมีความกระชับยิ่งขึ้น 

 3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศ เสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและ

ประเมินผล รวมท้ังหมด 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผล

การประเมินของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 

Congruence : IOC) เป็นรายข้อโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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  + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมคีวาม

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมคีวาม

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นไม่มีความ

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 

 ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549 : 177) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.96-1.00 

(รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 153-160) โดยมีการปรับแก้ภาษาของข้อค าถามประเภท

สร้างสรรค์ให้มีความกระชับ พร้อมท้ังปรับตัวลวงของข้อค าถามไม่ให้สูงโต่งเกินไป  

 3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศ ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ท่ีเคยเรียนวิชานี้มาก่อน 

จ านวน 42 คน 

 3.7 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหาค่า

ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบได้ค่าระหว่าง 0.21 – 0.79 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r)ได้ค่า

ระหว่าง 0.24 – 0.62 ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 137) (รายละเอียดใน

ภาคผนวก ข หน้า 165-167) จากนั้นคัดเลือกข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ 1) เลือกข้อสอบ

ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) เลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์  

 3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศ ไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ าเสมอและ

คงท่ีด้วยวิธีการของ Kuder - Richardson จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549: 182) ซึ่งได้

เท่ากับ 0.80 (รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 165-167) 
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 3.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี่คิดแบบโยนิโสมนสิการ ใช้หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 40 คน 
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แผนภูมิท่ี 7 สรุปข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ 
 

 

รูปแบบเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์ 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 3.1 และ ส 3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อ

พิจารณาพฤติกรรมและทักษะท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์

ข้อสอบ 

ขั้นที่ 3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร ์

ข้ันท่ี 4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ เสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรังปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ เสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ  

ขั้นที่ 6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ไปทดลองใช้ (Tryout) 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเคยเรียนวิชานี้มาก่อน 

จ านวน 42 คน 

ขั้นที ่7 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหาค่า

ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 

ข้ันท่ี 8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ไปหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) 

ขั้นที่ 9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ไปใช้เป็นเครื่องมือใน

การวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีลักษณะเป็นแบบ

ประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Ratting Scale) ตามแนวคิดของ Likert (quoted in Best,1986 : 

182) ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 4.1 พิจารณาหัวข้อปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นท่ีผู้วิจัย

ต้องการทราบ 

 4.2 ร่างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้               

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ และผลท่ีได้รับจาก

การจัดการเรียนรู้เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามปลายปิดให้มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม ดังนี้ 

 เห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้ค่าระดับเท่ากับ  5 

 เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 

 เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 

 เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 

 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 

 4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อ โดยมีการปรับแก้

ภาษาของข้อค าถามให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น 

 4.4 ปรับแก้แบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

น าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา ผู้เช่ียวชาญด้าน
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เนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา 

(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้หรือไม่ 

  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียน 

 แบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 

1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 161-162) โดยมีการปรับแก้ค าผิดของข้อค าถามให้มีความ

ถูกต้อง 

 4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 

จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้

จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิท่ี 8 สรุปข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

 

รูปแบบเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 พิจารณาหัวข้อปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นท่ีผู้วิจัย

ต้องการทราบ 

ข้ันท่ี 2 ร่างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง

และความเหมาะสม 

ข้ันท่ี 4 ปรับแก้แบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

น าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index 

of Item Objective Congruence: IOC) 

ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 

จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองและเก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน 4 

สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 1.1 ศึกษาเอกสารข้อมูล ต ารา วรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากนั้น ด าเนินการสร้าง

เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 

 1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยไป

เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 1.3 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และท าการแนะน าวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 1.4 ให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2563 จ านวน 40 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ

และแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนจ านวน 2 ข้อใหญ่ 4 ข้อย่อย รวม 8 ข้อย่อย 

 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการตามโครงการวิจัย 

 2.1 ผู้วิจัยทดลองใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นในขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ น าไปทดลองใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยท าการ

สอนระยะเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง 

 2.2 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จากนั้นผู้วิจัยท าการ

ทดสอบนักเรียนจากแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 2 ข้อใหญ่ 4 ข้อย่อย รวม 8 

ข้อย่อยเช่นกัน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน 

ผลการวิจัยฉบับร่าง ปรับปรุง แก้ไข จัดพิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและ

หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ จากแบบทดสอบการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ของแต่ละหน่วย

การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น

อิสระต่อกัน (t-test for dependent)  

 โดยในการแปลความหมายของการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปาน

กลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับต่ า 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-

test for dependent) 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (  ̅) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
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  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 

สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการวิจัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest – Posttest Designs) 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระ

นารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี             

ท่ีเรียนรายวิชา ส23103 สังคมศึกษา 6 สาระเศรษฐศาสตร์ จ านวน 40 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัย

และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (  ̅) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 

dependent) ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน

บรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลท่ีเป็นข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) สรุปวิธีการวิจัยได้ดังตารางท่ี ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การคิดวิจารณญาณ ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ แบบทดสอบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่า
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test for 
dependent) 

2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระเศรษฐศาสตร์ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่า
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test for 
dependent) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 

การสอบถาม แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์
ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยน าข้อมูลท่ี
ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นท่ีได้ก าหนด 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์

ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 

 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
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ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การทดสอบ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม  
  

S.D. t p 

ก่อนเรียน 40 24 8.00 1.88 
-29.52 1.35 

หลังเรียน 40 24 21.12 2.32 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียน ( ̅ =  21.12, S.D = 

2.32) สูงกว่าก่อนเรียน  ( ̅ =  8.00 ,  S.D = 1.88) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับ
ที่ 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับ
ที่ 

1. ความสามารถในการ
ก าหนดปัญหา 

6 1.25 0.43 ต่ า 1 2.95 0.30 สูง 1 

2. ความสามารถในการ
พิจารณาความน่าเช่ือถือ
และตัดสินข้อมูล 

6 0.90 0.44 ต่ า 4 2.47 1.35 สูง 3 

3. ความสามารถในการ
รับรู้ ก าหนดและเลือก
สมมติฐาน 

6 
 
1.00 
 

0.32 ต่ า 3 2.43 1.30 ปานกลาง 4 

4. ความสามารถในการ
ตัดสินและลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

6 1.12 0.46 ต่ า 2 2.70 1.08 สูง 2 

เฉลี่ยรวมแต่ละด้าน  0.85 0.41 ต่ า  2.64 1.01 สูง  

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการภาพรวมอยู่ในระดับสูง             

( ̅ =  2.64 ,  S.D = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

ด้านความสามารถในการก าหนดปัญหา ( ̅ =  2.95 ,  S.D = 0.30) ความสามารถในการตัดสินและลง

ข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล ( ̅ =  2.70 ,  S.D = 1.08) ความสามารถในการพิจารณา

ความน่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล ( ̅ =  2.47 ,  S.D = 1.35) และความสามารถในการรับรู้ ก าหนด

และเลือกสมมติฐาน ( ̅ =  2.43 ,  S.D = 1.30)  
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการ 

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ จ านวน 40 คน ปรากฏดังตารางท่ี 11 

 

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 
 

การทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม   S.D. t p 

ก่อนเรียน 40 30 11.87 2.93 
25.82 1.93 

หลังเรียน 40 30 20.35 1.77 
 

 จากท่ีตารางท่ี 11 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

หลังเรียน ( ̅ =  20.35 ,  S.D = 1.77) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ =  11.87 ,  S.D = 2.93) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้ 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับท่ี 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  

1 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

4.32 0.57 มาก 4 

2 

การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการรวบรวม
ข้อมูลและแสวงหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

4.37 0.66 มาก 2 

3 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาโดย
ใช้กระบวนการทางปัญญา 

4.40 0.59 มาก 1 

4 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกระบวนการสอนท่ีมี
เปูาหมายและมีข้ันตอนอย่างเหมาะสม 

4.35 0.69 มาก 3 

รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.36 0.62 มาก (3) 
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ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น ล าดับท่ี 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

4.55 0.55 มากท่ีสุด 1 

6 

การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

4.47 0.50 มาก 3 

7 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการช่วยให้เกิดความสุขในการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและเพื่อนรว่มชั้นเรียน 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 2 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.51 0.51 มากท่ีสุด (1) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

8 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการท าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
จากการได้ฝึกทักษะการค้นหาความรู้จากข้อมูล
สารสนเทศ 

4.25 0.54 มาก 3 

9 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการสอนท่ีฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดให้มีเหตุผล มีประโยชน์ สามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาได้ 

4.40 0.54 มาก 2 

10 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีรู้เท่า
ทันปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 1 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.44 0.56 มาก (2) 
รวมทั้งหมด 4.42 0.57 มาก  
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จากตารางท่ี 12 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก ( ̅ = 4.42 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศการเรียนรู้

นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากเป็นล าดับท่ีหนึ่ง ( ̅ = 4.51 , S.D. = 0.51) 

รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ( ̅ = 4.44 , S.D. = 0.56) และด้านกิจกรรมการ

เรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากเป็นล าดับสุดท้าย ( ̅ = 4.36 , S.D. = 0.62) 

ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

( ̅ = 4.51 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การ

จัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนได้

แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ( ̅ = 4.55 , S.D. = 0.55) การจัดกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและ

เพื่อนร่วมช้ันเรียน ( ̅ = 4.52 , S.D. = 0.50) และการจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติ ( ̅ = 4.47 , S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก ( ̅ = 4.44 , S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีรู้เท่า

ทันปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ ( ̅ = 4.67 , S.D. = 0.52) กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการสอนท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดให้มีเหตุผล มี

ประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาได้ ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.54) และกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จากการได้

ฝึกทักษะการค้นหาความรู้จากข้อมูลสารสนเทศ ( ̅ = 4.25 , S.D. = 0.54) ตามล าดับ 

 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( ̅ = 

4.36 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การจัด

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาโดยใช้

กระบวนการทางปัญญา ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.59) การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการรวบรวมข้อมูลและแสวงหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
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ด้วยตนเอง ( ̅ = 4.37 , S.D. = 0.66) การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการถือเป็นกระบวนการสอนท่ีมีเปูาหมายและมีขั้นตอนอย่างเหมาะสม ( ̅ = 4.35 , S.D. = 

0.69) และการจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้

รู้จักพัฒนาการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล ( ̅ = 4.32 , S.D. = 0.57) ตามล าดับ 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 ห้องเรียน มี

นักเรียนท้ังหมด 548 คน จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Samping) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์ 

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และหน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จ านวน 7 แผน 

ผู้วิจัยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 14 ช่ัวโมง 2) แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นแบบวัดเชิงสถานกรณ์ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนราย

ข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ โดยวัดความสามารถ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ความสามารถในการก าหนดปัญหา ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 

ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน และความสามารถในการทดสอบและลงข้อสรุป

สมมติฐานอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล จ านวน 1 ชุดประกอบด้วย  2 ข้อใหญ่ แต่ละข้อใหญ่มี 4 

ข้อย่อย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ เป็นแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยจ านวน 10 ข้อ 

ท้ังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า

ที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) ท้ังนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สามารถ

สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ท้ังนี้เป็นเพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งเน้น

ให้นักเรียนได้ฝึกใช้หลักการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

เหตุผล จากการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 

Dressel and Mayhew มาปรับใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการ
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จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมี

องค์ประกอบดังนี้ 1) ด้านความสามารถในการก าหนดปัญหา เป็นความสามารถท่ีผู้เรียนต้องเผชิญ

สถานการณ์จากการรับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้ท่ีสามารถระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาได้ 

รวมท้ังใช้ความคิดวิเคราะห์จากการสืบค้นหาสาเหตุของสถานการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง

สมเหตุสมผล โดยข้ันตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีผู้วิจัย

ได้น ามาใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุความสามารถในการก าหนดปัญหา คือ ขั้นรวบรวมข่าวสาร 

ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการท่ีผู้เรียนท าการสืบค้นและรวบรวมความรู้ ข้อมูลต่างๆ 

เกี่ยวกับสาเหตุ แนวทางแก้ไข และการปูองกัน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปประเด็นในขั้นตอน

ต่อไป ซึ่ งขั้นตอนนี้ ผู้ เรียนสามารถบรรลุองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้าน

ความสามารถในการก าหนดปัญหาในด้านการรับรู้สาเหตุของปัญหาได้ 2) ด้านความสามารถในการ

พิจารณาความน่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล ด้านนี้เน้นให้ผู้เรียนน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการสืบค้นมา

พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ เพื่อน ามาใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยขั้นตอนของกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุ

ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล คือ ขั้นประเมินคุณค่าและประโยชน์ท่ี

ผู้เรียนได้รวบรวม พิจารณาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง เพื่อท่ีจะ

น าไปใช้ในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้ผู้เรียน

สามารถบรรลุองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านความสามารถในการพิจารณาความ

น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหาได้ 3) ด้านความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและเลือกสมมติฐาน ด้านนี้ผู้วิจัยเน้นให้ผู้เรียนได้

เลือกและตัดสินใจน าวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้ผ่านการพิจารณา และตัดสินแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยขั้นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุความสามารถในการรับรู้ ก าหนด และ

เลือกสมมติฐาน คือ ขั้นการเลือกและตัดสินใจท่ีผู้เรียนได้ท าการคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี

เหมาะสมและเกิดผลส าเร็จมากท่ีสุดมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญ ขั้นตอนนี้สามารถท า

ให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายด้านการรับรู้ ก าหนด และเลือกสมมติฐานในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ท่ีคิดว่ามีความเหมาะสม และ4) ด้านความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐาน

อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ด้านนี้ผู้วิจัยเน้นให้ผู้เรียนน าวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้ท าการเลือกตัดสินใจ

แล้วมาใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
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เหตุผลให้สอดคล้องกับแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีได้เลือกไว้ โดยขั้นตอนของกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุ

ความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐาน คือ ข้ันการปฏิบัติ ท่ีผู้เรียนน าวิธีการแก้ไขปัญหา

ท่ีได้เลือกไว้แล้วน ามาปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบของแผนผังความคิด และอภิปราย ขั้นตอนนี้ผู้เรียน

สามารถบรรลุเปูาหมายด้านความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้อง 

สมเหตุสมผลในการน าวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังวิเคราะห์ความส าเร็จจากผลการปฏิบัติ

เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปได้ จากท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่าการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นพัฒนาความคิดเพื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

อย่างมีเหตุผล อีกท้ังยังเป็นทักษะท่ีส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะเป็นคนมีเหตุผล คิดละเอียด

รอบคอบ และไม่เป็นบุคคลท่ีล าเอียงต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 

93) ท่ีกล่าวว่า การคิดของวิจารณญาณ คือ การไตร่ตรอง สังเกต ส ารวจข้อมูลให้มีความรอบคอบและ

ละเอียด น าไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และส่ิงส าคัญของการน าทักษะ

การคิดวิจารณญาณมาส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ก็เพื่อท่ีจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลใน

การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนท่ีส าคัญของการคิดวิจารณญาณ 

คือ การเน้นไปท่ีวิธีการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้า

แสดงออกในการแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดมีประเด็นข้อโต้แย้งถึงข้อมูลท่ีได้รับฟังหรือเผชิญมา โดย

ประเด็นของการโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล สอดคล้อง

กับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2559: 303-307) ท่ีกล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะท าให้

ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้อง และคิดอย่างมีเหตุผล โดยอาศัย

ความสามารถทางความคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเป็นปัญหาสถานการณ์ท่ีปรากฏ 

ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลท่ีมีความคลุมเครือ และใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการ

ตัดสินใจ เพื่อสรุปเป็นข้อยุติท่ีสมเหตุสมผล สอดคล้องกับงานวิจัย ธนภูมิ พุ่มจันทร์ (2555: 113-114) 

ท่ีได้ศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องประเด็นทางสังคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย ปุณณวัช ธัพธวัช (2555: 

93-94) ท่ีได้ศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายอาญาน่ารู้ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและ

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา และเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายอาญาน่ารู้หลักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ในการศึกษา การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายด้านพบว่าด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 

คือ ด้านความสามารถในการก าหนดปัญหา เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถรับรู้สถานการณ์ ผ่าน

จากการอ่าน การฟัง และน าข้อมูลมาตีความเพื่อจับใจความส าคัญของสถานการณ์นั้นๆได้ อาจเป็น

เพราะผู้เรียนมีความช านาญในด้านการจับใจความสาระส าคัญอยู่ก่อนแล้ว อีกท้ังผู้เรียนมีความ

ช านาญในด้านการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานต้ังแต่ต้น ซึ่งจากผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และ

เขียนของผู้เรียนโดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น (รายงานประจ าปี โรงเรียนพระนารายณ์ ปี

การศึกษา 2563 : 31-32)  ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดหาสาเหตุ และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากสถานการณ์ท่ีผู้เรียนได้เผชิญเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ี

ผู้เรียนเคยประสบมาก่อน อีกท้ังด้านความสามารถในการก าหนดปัญหาถือเป็นขั้นตอนของการคิด

อย่างมีวิจารณญาณขั้นแรกท่ีผู้เรียนต้องระบุปัญหาท่ีเผชิญ เพื่อสามารถน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการ

แก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2543: 4) และ Dewey (1933: 85) ท่ีว่าการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาข้อมูล การ

ตรวจสอบข้อมูล การกล่ันกลองข้อมูล เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปของข้อมูลท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วน

ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและเลือกสมมติฐาน เนื่องจากเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบางประเด็นยังเป็นเรื่องท่ีผู้เรียน

ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้การคาดคะเนสมมติฐานของผู้เรียนใน

ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหายังไม่มีความชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้เรียนก าหนดสมมติฐานในประเด็น

ดังกล่าวมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าด้านอื่นๆ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีการทบทวนบทเรียนและสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกการ

ก าหนดสมมติฐานเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นมากขึ้น 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 และวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 

2 อีกท้ังยังสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และ

บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของเนื้อหาดังกล่าวเน้น

ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อภิปราย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
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หน่วยการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้น ากระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสนมนสิการมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

ฝึกฝนใช้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลจากสถานการณ์ท่ีตนเองก าลังเผชิญใน

ชีวิตประจ าวัน และจากท่ีผู้เรียนได้ท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธี คิดแบบโยนิโสมนสิการ ส่งผลให้ เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ

เศรษฐศาสตร์ที่สูงขึ้น โดยแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้น าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

1) ขั้นรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้เผชิญกับ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียน จากภาพประกอบ บทความ หรือข่าว 

ท่ีครูน ามาเผยแพร่ให้นักเรียน จากนั้นนักเรียนจึงท าการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นโดยสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุ แนวทางแก้ไข และการปูองกัน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวม

แหล่งข้อมูลเพื่อน ามาใช้การประเมินน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป โดยขั้นนี้ใช้วิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบอริยสัจเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ 2) ขั้นประเมิน

คุณค่าและประโยชน์ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้สืบค้นและรวบรวม มาท าการประเมิน

ข้อมูลท่ีให้ประโยชน์เป็นแนวทางต่อการปูองกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ขั้นนี้น าวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม เข้ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้  3) ขั้นการ

เลือกและตัดสินใจ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนท าการเลือก และอภิปรายวิธีการปูองกัน และแก้ไขปัญหาท่ี

เป็นวิธีท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น พร้อมท้ังอภิปรายเหตุผลถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีไม่เกิดประโยชน์ 

ให้ครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียนได้รับฟัง ขั้นตอนดังกล่าวผู้เรียนสามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน

การอภิปรายเนื้อหาท่ีนักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ โดยเป็นการอภิปรายของ

นักเรียนให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนและครูได้รับฟัง เผยแพร่ในรูปแบบของแผนผังความคิด โดยขั้นตอนนี้

เป็นขั้นของการเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างสอบถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างการอภิปราย 

โดยนักเรียนสามารถน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่ วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม เข้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ อีกท้ังขั้นนี้มีการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตาม

กิจกรรมในใบงานท่ีครูได้ก าหนดไว้ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการก าหนดปัญหา 2) 

ความสามารถในการพิจารณาและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 3) ความสามารถในการรับรู้ ก าหนดและ
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เลือกสมมติฐาน 4) ความสามารถในการตัดสินและลงข้อสรุปสมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท า

ให้นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้น 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า การจัดกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้เรียนจากการอภิปราย ส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้วิจัยสังเกตถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด เพื่อหาสาเหตุ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการสืบค้น และรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตัดสินใจ

เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมมาแก้ไขปัญหา  จึงท าให้บรรยากาศของการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

ความสุข สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของ Fraenkel (1992) Jarolimek (1997: 79-

80) และนิ่มนวล ทศวัฒน์ (2542: 45-46) ท่ีกล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางสังคม

ศึกษา ถือเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ระดมความคิด ใช้การแสดง

ความคิดเห็นอย่างเหตุผล รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนใน

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ ด้านประโยชน์ ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  นักเรียนมีความเห็นว่า

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีรู้เท่า

ทันปัญหา สามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ และมีเหตุผล ท้ังนี้ผู้วิจัยสังเกตถึงกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีนักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ท่ีได้เผชิญ 

จึงท าให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น อีกท้ังนักเรียนได้ท าใบงาน

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงท าให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในรูปแบบของการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี  

 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเนื้อหาบางประเด็นท่ี

ผู้วิจัยน ามาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอาจเป็นเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากพอสมควร เพราะเป็นเนื้อหาท่ี

ผู้เรียนยังไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์โดยตรงในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเพื่อ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์บางประเด็นยังไม่ชัดเจน  

 ในตอนท่ี 2 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้วิจัยได้

น ามาให้ผู้เรียนศึกษา ว่าควรเป็นประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และควรเป็น

สถานการณ์ท่ีไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น 



  

 

126 

เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้วกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจส าหรับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้จากบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ท่ี

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันสืบค้นข้อมูล การแสดงความคิดเห็นจากการร่วมกัน

อภิปรายย่อยในกลุ่มของตนเอง รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบมาแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล จึง

น าไปสู่การพัฒนาปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็น

ด้วยมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยสรุป

ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1.จากการวิ จัยพบว่ า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยใช้หลักความมีเหตุผล ดังนั้นครูจึงต้องใช้ค าถามท่ีกระตุ้น

ให้นักเรียนได้ฝึกการพัฒนาการคิดและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเต็มตามศักยภาพ  

2. จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความรู้พื้นฐานจากกรณีศึกษาเพื่อ

น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ ดังนั้นหากครูต้องการน าไปใช้ ครูจ าเป็นต้องเลือกเรื่องท่ี

นักเรียนมีพื้นฐานความรู้มากพอ และเป็นเรื่องท่ีมีความเหมาะสมต่อพื้นฐานความคิดของนักเรียน 

และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถสืบค้นและหาค าตอบได้ เพื่อท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ 

3. จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการฝึกต้ังสมมติฐานท่ีถูกต้องดังนั้น

หากครูต้องการน าไปใช้ ครูจะต้องให้นักเรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังสมมติฐาน เพื่อเป็นพื้นฐาน

ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาได้  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูง 

2. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาต่อไป 



 

รายการอ้าง อิง 
 

รายการอ้างอิง 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษา 

       ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  ทองไชย             ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

       โรงเรียนนารีนุกูล 

 

3. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ   พุ่มจันทร์  ครูวิทยฐานะช านาญการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

       โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
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ตารางที่ 13 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจ 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์
การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีงกับการพัฒนาประเทศ 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีงกับระบบสหกรณ์ 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระ
งาน/ช้ินงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่ือการ
เรียนรู/้แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับการพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 



  

 

149 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สมรรถนะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระงาน/
ชิ้นงานกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระงาน/
ชิ้นงานกับการวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาระงาน/
ชิ้นงานกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

7. สื่อการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. กระบวนการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนรู้กับล าดับข้ันตอนของกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนรู้กับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

9. การวัดและประเมินผล 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัดและ
ประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัดและ
ประเมินผลกับสาระการเรียนรู ้
- ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัดและ
ประเมินผลกับกจิกรรมการเรียนรู้ 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.98 
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ ระดับค าถาม สถานกรณ์ที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 ความสามารถในการก าหนดปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
ความสามารถในการรับรู้ ก าหนด และ
เลือกสมมติฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
ความสามารถในการตัดสิน และลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที่ ระดับค าถาม สถานการณ์ที่ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 ความสามารถในการก าหนดปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสินข้อมูล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
ความสามารถในการรับรู้ ก าหนด และ
เลือกสมมติฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
ความสามารถในการตัดสิน และลงข้อสรุป
สมมติฐานอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที ่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 
ข้อใดถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของท้องถ่ินใน
ด้านเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
ปัญหาที่ส าคัญในข้อใด ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิด
จากการพัฒนาประเทศเพ่ือขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากท่ีสุด ส 3.1 ม.3/2  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 

ปัญหาทางสังคมด้านใดในปัจจุบัน ท่ียังเป็น
ปัญหาส าคัญในการท าลายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างต่อเน่ืองและยากท่ีจะแก้ไข
อย่างสิ้นสุด ส 3.1 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
จากสถานการณ์น้ าท่วมที่เกิดข้ึนทุกปีในประเทศ
ไทย สาเหตุที่ส าคัญที่สุดมาจากสาเหตุประการ
ใด ส 3.1 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 
ข้อใดถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการ
เสริมสร้างให้เศรษฐกิจของชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง ส 3.1 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 
 

กิจกรรมในข้อใด ท่ีถือว่าเป็นการสร้างความ
มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม ส 
3.1 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 

ข้อใดถือเป็นแนวความคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนในท้องถ่ินได้ ส 3.1 
ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

8 
ข้อใดถือเป็นพฤติกรรมการพัฒนาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล ส 3.1 ม.3/3 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

9 

ถ้านักเรียนเป็นผู้จัดการสหกรณ์ จะ
ประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
อย่างไร ส 3.1 ม.3/3 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

10 
ข้อใดเป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับ
สหกรณ์ ส 3.1 ม.3/3 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 
สหกรณ์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะส่งผล
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไร ส 3.1 ม.
3/3 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 

ถ้าท่านไปบรรยายเก่ียวกับความส าคัญของสหกรณ์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่านจะเน้น
ความส าคัญของสหกรณ์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทยด้านใดเป็นอันดับแรก ส 3.1 ม.3/3 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 

“หมู่บ้านไข่เค็มดินสอพอง ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนรวมตัวกันเพ่ือผลิตไข่เค็มให้มีช่ือเสียง เพ่ือ
สร้างจุดขายให้นักท่องเท่ียวมาซื้อสินค้าของ
ชุมชนมากข้ึน” ข้อความดังกล่าวถือเป็นวิธีการ
สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนอย่างเหมาะสม
หรือไม่ ส 3.1 ม.3/2 (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 

“ชุมชนบ้านจันทร์เจ้า เป็นชุมชนติดชายฝั่งทะเล 

แต่มีปัญหาคลื่นน้ าทะเลหนุนและท าลายชายฝั่ง 
ภาครัฐจึงแก้ไขโดยการสร้างเข่ือนกั้นน้ า” 
ข้อความดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ส 3.1 ม.3/2 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 

“ชุมชนตลาดท่าขุนนาง ลพบุรี เป็นชุมชนต้ังอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าลพบุรี โดยระยะเวลาปัจจุบัน มี
ปัญหาน้ าเน่าเสีย และรายได้ประชาชนมีไม่
เพียงพอ” จากสถานการณ์ดังกล่าวน้ี นักเรียน
จะมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ
สูงข้ึนอย่างไร ส 3.1 ม.3/2 (สร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

16 

ถ้าชุมชนของนักเรียนอยู่ริมฝั่งแม่น้ า อีกท้ังยังมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีจุดเด่นน่ันคือ ต้น
มะพร้าวจ านวนมาก แนวทางใดที่เป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด ส 3.1 ม.3/2 (สร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 
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ข้อที ่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

17 

ชุมชนหมู่บ้านเกิดชนะเป็นชุมชนที่ชาวบ้านร่วม
แรงร่วมใจในการปลูกฝังให้บุตรหลานทิ้งขยะลง
ถังขยะ และบริเวณหมู่บ้านจะมีน้ าตกและล าธาร 
จึงร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์โดยการปลูกปุา
เพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งไม่น าอาหารหรือขยะมา
รับประทานที่จะสร้างความสกปรก” ข้อความน้ี
สอดคล้องกับหลักความพอดีในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านใด ส 3.1 ม.3/3 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 
ประเภทของสหกรณ์และการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส 3.1 ม.
3/3 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 
ข้อใดต่อไปน้ีสนับสนุนค าว่า “ทุนทางสังคม” 
มากท่ีสุด ส 3.1 ม.3/2 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 

“ชุมชนนเรศวรเป็นชุมชนที่ชาวบ้านมีความ
สามัคคีกัน รวมไปถึงสมาชิกในชุมชนมีความรัก
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ข้อความน้ี
สอดคล้องกับหลักความพอดีในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านใด  ส 3.1 ม.3/3 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 

“ชาวบ้านชุมชนตลาดบนเมืองรวมตัวกันด้วย
ความสมัครใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายใต้การน าหลักประชาธิปไตยในการด าเนิน
กิจกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม” จากข้อความดังกล่าวถือเป็น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใด ส 3.1 ม.
3/3 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 

ข้อใดถือเป็นการส่งเสริมสร้างทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืน ส 
3.1 ม.3/2 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 
บุคคลในข้อใดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ส 3.1 ม.3/3 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที ่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

24 
สถานการณ์ใดต่อไปน้ี มีการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 
หากนักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 
นักเรียนคนใดจะได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์
ร้านค้ามากที่สุด ส 3.1 ม.3/3 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 

ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ นักเรียนจะ
สามารถน าแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการประกอบอาชีพอะไรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ส 
3.1 ม.3/3 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 

กิจกรรมในข้อใดต่อไปน้ีที่ถือเป็นการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชน โดยน าหลักของสหกรณ์มา
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ส 3.1 ม.3/3 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 

กิจกรรมในข้อใดที่เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ในครอบครัว โดยน าหลักการของสหกรณ์มาใช้
ในการด าเนินชีวิต  
ส 3.1 ม.3/3 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้าได้จัดต้ังข้ึนมา
เพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไร ส 3.1 ม.3/3 (จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 
พระบิดาของสหกรณ์ไทยคือใคร ส 3.1 ม.3/3 
(จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่รัฐบาลก าหนดข้ึนมา 
ถือเป็นบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งมีเปูาหมายส าคัญอย่างไร ส 3.2 ม.3/1 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 

การที่รัฐบาลท าการปฏิรูประบบพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ 
ส่งผลต่อบทบาทหน้าท่ีของรัฐด้านใดมากท่ีสุด ส 
3.2 ม.3/1 (วิเคราะห์) 
 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที ่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

33 

เมื่อเกิดสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตร
มีราคาตกต่ า เช่น ข้าว หรือมันส าปะหลัง 
รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงโดยการประกันราคาเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร บทบาทของรัฐบาลดังกล่าว
ส่งผลอย่างไร ส 3.2 ม.3/1 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 

บทบาทหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประเภทใดที่คิดว่ารัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศมาก
ที่สุด ส 3.2 ม.3/1 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 

“วรภัทรมีอาชีพรับราชการครู ด้วยอัตรา
เงินเดือน 28,000 บาท อีกท้ังได้รับมรดกจาก
บิดา คือ บ้าน 1 หลัง และเปิดร้านขายของช า
ทั่วไปร่วมกับภรรยา” จากข้อความดังกล่าว
ข้างต้น มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากท่ีสุด ส 3.2 
ม.3/1 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 

ชานนท์เป็นเจ้าของไร่มังคุด เมื่อถึงเวลาท่ีผลไม้
ออกตามฤดูกาล ชานนท์เร่งที่จะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรชนิดน้ีโดยปราศจากการวางแผน
ล่วงหน้า ท าให้เกิดสถานการณ์สินค้าราคาตกต่ า 
เน่ืองจากเร่งปลูกมากเกินควร จากข้อความ
ดังกล่าวรัฐจะเข้าช่วยเหลืออย่างไร ส 3.2 ม.3/2 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 

“สินค้าข้าวสารหอมมะลิภายในประเทศมี
ปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง” จากข้อความดังกล่าวถ้านักเรียนเป็น
รัฐบาลจะใช้มาตรการใดแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดผล
ดีต่อประเทศมากท่ีสุด ส 3.2 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 
จากนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมื่อมีการ
ลดค่าเงินตราภายในประเทศลง จะส่งผลอย่างไร
ต่อประเทศ ส 3.2 ม.3/2 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 
ปัญหาของภาวะการว่างงานในข้อใดที่ส่ง
ผลกระทบในวงกว้างและรัฐจ าเป็นต้องเข้า
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ส 3.2 ม.3/4 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที ่ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

40 
ในภาวะเงินเฟูอ ประชาชนจะได้รับผลกระทบใน
ข้อใดมากท่ีสุด ส 3.2 ม.3/4 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 
ประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูง จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบการคลังภายในประเทศอย่างไร ส 3.2 
ม.3/4 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 

เพราะเหตุใดรัฐจึงออกนโยบายจัดสวัสดิการด้าน
สาธารณสุขแก่ชาวบ้านให้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลเท่าเทียมเหมือนประชาชนทั่วไป
คือ บัตร 30 บาท ส 3.2 ม.3/1 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 
เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงออกมาตรการบริหาร
รายจ่ายของรัฐบาล ด้านการใช้เงินนอก
งบประมาณ ของประเทศ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 

สถานการณ์ที่เกิดเงินเฟูอในระบบเศรษฐกิจ 
นักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์น้ีบุคคลกลุ่มใด
ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส 3.2 ม.3/4 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 
เหตุการณ์ใดที่รัฐบาลจะต้องแสดงบทบาทด้าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการควบคุมราคา ส 3.2 
ม.3/1 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 

“ประสพโชคเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทผลิตจิว
เวอร์ร่ี ระยะเวลาต่อมาเกิดภาวะสินค้าขายไม่ได้
ปริมาณมาก ท าให้ต้องลดราคาสินค้าจิวเวอร์ร่ี
ลงอย่างต่อเน่ือง” ข้อความดังกล่าวรัฐบาลจะ
แก้ไขอย่างไร ส 3.2 ม.3/4 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 
ข้อใดถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและ
เพ่ิมก าลังซื้อของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภาวะเงินฝืด ส 3.2 ม.3/4 (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 

หากรัฐบาลต้องการให้ธนาคารพาณิชย์การ
ปล่อยสินเช่ือให้ประชาชนมากข้ึน เพ่ือการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ควรท าอย่างไร ส 3.2 ม.3/1 
(ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ
ที่ 

ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

49 

ในช่วงที่เกิดภาวะสินค้าทางการเกษตรเกิดราคาเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในหลายเดือน รัฐบาลมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรการควบคุมราคา
สินค้าไม่ให้สูงเกินไป นักเรียนคิดว่ามาตรการดังกล่าว
เกิดผลดีต่อผู้บริโภคหรือไม่ ส 3.2 ม.3/1 (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 
เมื่อภาวะราคาน้ ามันเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ถ้า
นักเรียนเป็นรัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร (ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 ข้อใดไม่ใช่นโยบายการคลัง ส 3.2 ม.3/2 (จ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

52 

ในกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาการขาด
ดุลการช าระเงินติดต่อกันหลายปี รัฐบาลได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการลดค่าเงินตราระหว่าง
ประเทศ กรณีดังกล่าวนักเรียนเห็นด้วยกับมาตรการ
แก้ไขปัญหาของรัฐบาลหรือไม่ ส 3.2 ม.3/2 (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ท าให้เกิดภาวะเงินเฟูอมาจากภาวะการผลิตที่ใช้
ต้นทุนค่อนข้างสูง ส 3.2 ม.3/4 (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 
เมื่อประเทศประสบภาวะที่ระดับราคาสินค้ามีอัตราท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆอย่างต่อเน่ือง เรียกว่าเกิดภาวะใด ส 
3.2 ม.3/4 (จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55 

ถ้านักเรียนเป็นรัฐบาล นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะเงินฝืด ใน
กรณีที่เศรษฐกิจเกิดความตกต่ า ส 3.2 ม.3/4 
(สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 

สมโชค ประกอบอาชีพชาวนา และเป็นบุคคลว่างงาน 
ประเภทฤดูกาล ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงแก้ไขปัญหา
โดยการเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยแทนข้าว กรณี
ดังกล่าวนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขปัญหา
ของสมโชค ส 3.2 ม.3/4 (ประเมินค่า) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

 
ระดับค าถาม 

 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

57 

เมื่อประเทศเกิดสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี แต่
ประชาชนที่จบการศึกษามาน้ันเกิดปัญหาภาวะ
ว่างงาน ถ้านักเรียนเป็นรัฐบาลจะมีแนวทางในการ
แก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร ส 3.2 ม.3/4 
(สร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

58 

เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาการว่างงานจากการที่
บริษัทหรือโรงงานต่างๆในประเทศได้ออกมาตรการ
เลิกจ้างพนักงานในสังกัดจ านวนมาก ถ้านักเรียนเป็น
รัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร (สร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

59 
สถานการณ์ในข้อใดแสดงถึงภาวะเงินฝืด ส 3.2 ม.
3/4 (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 
สถานการณ์ในข้อใดที่สามารถบ่งบอกให้ทรายว่า
ประเทศเกิดภาวะเงินเฟูอ (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.96 
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบสอดถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
รวบรวมข้อมูลและแสวงหาข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไข
ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางปัญญา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกระบวนการสอน
ท่ีมีเปูาหมายและมีข้ันตอนอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5 

การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

7 
การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้เกิดความสุขใน
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

8 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการท าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้จากการได้ฝึกทักษะการค้นหาความรู้จาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการสอนท่ีฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดให้มีเหตุผล มีประโยชน์ สามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ี
รู้เท่าทันปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระ
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20  

คนท่ี 
ข้อท่ี 1 

ก าหนด
ปัญหา 

ข้อท่ี 2 

พิจารณา
ความ
น่าเช่ือถือ
และตัดสิน
ข้อมูล 

ข้อท่ี 3 

ก าหนดและ
เลือก
สมมติฐาน 

ข้อท่ี 4 

ทดสอบและ
ลงข้อสรุป
สมมติฐาน
อย่างถูกต้อง
และ
สมเหตุสมผล 

คนท่ี 
ข้อท่ี 1 

ก าหนด
ปัญหา 

ข้อท่ี 2 

พิจารณา
ความ
น่าเช่ือถือ
และตัดสิน
ข้อมูล 

ข้อท่ี 3 

ก าหนด
และเลือก
สมมติฐาน 

ข้อท่ี 4 

ทดสอบและ
ลงข้อสรุป
สมมติฐาน
อย่างถูกต้อง
และ
สมเหตุสมผล 

1 3 3 3 2 3 3 3 3 22 2 3 3 3 3 3 1 1 

2 3 3 2 2 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 1 1 
3 3 3 1 1 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 2 1 3 3 2 2 26 2 3 3 3 3 3 2 2 
6 3 3 2 1 1 1 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 1 1 1 1 3 3 28 3 3 3 3 2 2 3 2 

8 3 2 2 2 1 1 3 3 29 3 3 3 3 2 2 3 3 
9 3 2 2 2 2 2 3 3 30 3 3 3 3 2 2 3 3 

10 3 3 3 2 3 3 3 3 31 3 3 3 3 2 2 3 3 

11 3 3 2 2 2 2 3 3 32 3 3 3 3 2 1 3 3 
12 3 3 3 2 2 2 3 3 33 3 3 3 3 2 2 3 3 

13 3 3 1 1 2 2 2 2 34 3 3 3 3 2 2 3 2 

14 3 3 1 1 2 2 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 2 2 2 2 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 3 2 2 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 2 2 2 2 39 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 3 3 3 3 2 2 2 2 40 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 3 3 2 2 2 2 2 3 41 3 2 2 1 1 1 1 1 
21 3 3 2 3 3 3 2 2 42 2 2 1 1 1 1 1 1 

ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระ

เศรษฐศาสตร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder 

Richardson) ได้เท่ากับ 0.74 
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ตารางที่ 18 คะแนนแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 
 

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

ก่อนเรียน   = 8.00 S.D = 1.88 

หลังเรียน   = 21.12 S.D = 2.32 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (q) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (q) สรุปความหมาย 
1 0.79 0.43 ใช้ได้ 
2 0.55 0.33 ใช้ได้ 
3 0.52 -0.29* ใช้ไม่ได้ 
4 0.36 0.14* ใช้ไม่ได้ 
5 0.33 0.19* ใช้ไม่ได้ 
6 0.69 0.52 ใช้ได้ 
7 0.50 0.33 ใช้ได้ 
8 0.83* 0.62 ใช้ไม่ได้ 
9 0.69 0.33 ใช้ได้ 
10 0.33 0.19* ใช้ไม่ได้ 
11 0.21 0.05* ใช้ไม่ได้ 
12 0.36 0.29 ใช้ได้ 
13 0.31 0.14* ใช้ไม่ได้ 
14 0.36 0.24 ใช้ได้ 
15 0.19* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
16 0.31 0.33 ใช้ได้ 
17 0.33 0.00* ใช้ไม่ได้ 
18 0.21 0.14* ใช้ไม่ได้ 
19 0.50 0.24 ใช้ได้ 
20 0.26 0.24 ใช้ได้ 
21 0.64 0.24 ใช้ได้ 
22 0.38 0.19* ใช้ไม่ได้ 
23 0.55 0.24 ใช้ได้ 
24 0.36 0.14* ใช้ไม่ได้ 
25 0.50 0.33 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (q) สรุปความหมาย 
26 0.38 0.19* ใช้ไม่ได้ 
27 0.26 0.24 ใช้ได้ 
28 0.40 0.05* ใช้ไม่ได้ 
29 0.31 0.14* ใช้ไม่ได้ 
30 0.33 0.29 ใช้ได้ 
31 0.45 0.24 ใช้ได้ 
32 0.31 0.33 ใช้ได้ 
33 0.31 0.14* ใช้ไม่ได้ 
34 0.55 0.33 ใช้ได้ 
35 0.57 0.38 ใช้ได้ 
36 0.29 0.29 ใช้ได้ 
37 0.52 0.29 ใช้ได้ 
38 0.36 0.33 ใช้ได้ 
39 0.29 0.19* ใช้ไม่ได้ 
40 0.24 0.00* ใช้ไม่ได้ 
41 0.26 0.33 ใช้ได้ 
42 0.21 0.14* ใช้ไม่ได้ 
43 0.83* 0.43 ใช้ไม่ได้ 
44 0.33 0.29 ใช้ได้ 
45 0.19* -0.10* ใช้ไม่ได้ 
46 0.45 0.24 ใช้ได้ 
47 0.29 0.10* ใช้ไม่ได้ 
48 0.55 0.24 ใช้ได้ 
49 0.31 0.33 ใช้ได้ 
50 0.52 0.29 ใช้ได้ 
51 0.21 0.14* ใช้ไม่ได้ 
52 0.57 0.29 ใช้ได้ 
53 0.69 0.24 ใช้ได้ 
54 0.86* 0.38 ใช้ไม่ได้ 
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ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (q) สรุปความหมาย 
55 0.48 0.48 ใช้ได้ 
56 0.57 0.29 ใช้ได้ 
57 0.43 0.38 ใช้ได้ 
58 0.31 0.05* ใช้ไม่ได้ 
59 0.38 0.00* ใช้ไม่ได้ 
60 0.26 0.14* ใช้ไม่ได้ 

ค่าเฉลี่ย 0.42 0.23 - 
 

หมายเหตุ 

 1. ข้อสอบข้อท่ี 8,43 และ 54 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ีง่าย

เกินไปจึงตัดออก 

 2. ข้อสอบข้อท่ี 15 และ 45  มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ียาก

เกินไป จึงตัดออก 

 3. ข้อสอบข้อท่ี 3,4,5,10,11,13,17,18,22,24,26,28,29,33,39,40,42,47,51,58,59 และ 

60 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึง

ตัดออก 

 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อท่ี 31,37 

และ 52 

 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบ 30 ข้อ 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder 

Richardson) ได้เท่ากับ 0.80 
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ตารางที่ 20 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 14 20 21 10 17 
2 14 21 22 9 19 
3 12 21 23 8 19 
4 12 19 24 11 20 
5 14 21 25 10 19 
6 9 17 26 15 22 
7 10 22 27 14 22 
8 10 20 28 16 23 
9 7 18 29 13 20 
10 10 21 30 12 21 
11 13 20 31 7 19 
12 14 20 32 9 21 
13 7 19 33 15 20 
14 17 22 34 15 22 
15 13 19 35 11 22 
16 14 20 36 15 23 
17 8 19 37 10 19 
18 10 19 38 18 25 
19 14 22 39 16 23 
20 9 17 40 10 21 

ก่อนเรียน   = 12.30 S.D = 2.78 

หลังเรียน   = 20.27 S.D = 1.77 
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ภาคผนวก ค  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

170 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชา สังคมศึกษา 6   รหัสวิชา ส23103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีงกับการพัฒนาประเทศ เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้   เร่ือง การแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจ  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ปัญหาท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแลดล้อม ล้วน

เป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน สาเหตุท่ี

ส าคัญเกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศในด้านต่างๆ ท่ีล้วนแต่สร้างความสะดวกสบาย

ให้แก่ประชากร แต่คุณภาพชีวิตของประชากรกลับอยู่ในระดับท่ีต้องได้รับการแก้ไขมากขึ้น 

เนื่องมาจากการด าเนินชีวิตของประชากรขาดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได้แก่ การมี

ภูมิคุ้มกัน ความมีเหตุผล และความพอประมาณ  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาท้องถิ่นภายในชุมชนด้านต่างๆ โดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 3.2 นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นจากการสังเกตสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยใช้หลักการ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

 3.3 นกัเรียนเห็นคุณค่าของหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่นด้านต่างๆในสังคมปัจจุบัน 

4. สาระการเรียนรู้ 

 4.1 ปัญหาท้องถิ่นของไทย 

  4.1.1 สภาพปัญหา 

  4.1.2 สาเหตุของปัญหา 
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  4.1.3 แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 4.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.2.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2.2 หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2.3 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

5. สมรรถนะของผู้เรียน 

 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

 5.2 ความสามารถในการคิด 

 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 6.1 ใฝุเรียนรู้ 

 6.2 มุ่งมั่นในการท างาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 7.1 แผนผังความคิด ปัญหาของท้องถิ่นด้านต่างๆ  

 7.2 ใบงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของไทย 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู้ 

  - ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาท้องถิ่นของไทยในด้านต่างๆ 

 8.2 แหล่งเรียนรู้ 

  - ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (มุมด้านสารสนเทศ) 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

 ชั่วโมงที่ 1 

1. ขั้นรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ 

1.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มท าการศึกษาจากข้อมูล

ในประเด็นปัญหาท้องถิ่นของไทยท่ีครูมอบหมาย ให้แต่ละกลุ่มท าการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

  - กลุ่มท่ี 1 ปัญหาความยากจน 

  - กลุ่มท่ี 2 ปัญหาน้ าท่วม 
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 1.2 ครูก าหนดประเด็นปัญหาข้างต้นโดยให้แต่ละกลุ่มไปสืบค้นถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ปัญหา พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในปัจจุบัน  

 1.3 นักเรียนศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามประเด็นแต่ละกลุ่ม โดยการ

สืบค้นจากข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

  1.3.1 ครูชี้แจงความหมายและลักษณะของวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

  1.3.2 ครูชี้แจงวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ประเภทคิดแบบสอบสวน 

  1.3.3 นักเรียนฝึกต้ังค าถามจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อสืบค้นหาปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดปัญหา  

  1.3.4 นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข แนวทางการ

ปูองกันปัญหา และรวบรวมข้อมูลท่ีได้สืบค้นตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม  

2. ขั้นประเมินคุณค่าและประโยชน์ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม) 

 2.1 ครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย และลักษณะของคุณค่าแท้ - 

คุณค่าเทียม 

 2.2 นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข และแนวทางการปูองกันจากการ

สืบค้น 

 2.3 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แนวทางปูองกันและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้ผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  
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ชั่วโมงที่ 2 

3. ขั้นการเลือกและตัดสินใจ (วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก) 

 3.1 ครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของวิธีคิดแบบคุณ

โทษและทางออก 

3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกเลือกแนวทางปูองกันและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ข้อดี และข้อเสีย รวมท้ังเหตุผลท่ีเลือก

แนวทางการปูองกันและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด และอภิปรายถึงข้อเสียของแนว

ทางการปูองกันและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีตัดสินใจตัดออก  

4. ขั้นการปฏิบัติ 

 4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาถึงสาเหตุปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และ

แนวทางปูองกันปัญหา ลงในใบกิจกรรมท่ีครูก าหนดให้ 

 4.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน และให้

ซักถามข้อมูล  

  4.3 นักเรียนท าใบงาน เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาท้องถิ่น จ านวน 4 ข้อ พร้อมส่ง

ภายในช่ัวโมงเรียน 

  4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ในประเด็น

สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางปูองกัน และวิธีการแก้ไข 

  4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา (วิธีคิดแบบปลุกเร้า

คุณธรรม) โดยถามนักเรียนดังนี้  

(นักเรียนคิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความส าคัญหรือไม่ และ

สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างไร) (พิจารณาค าตอบ

ของผู้เรียน) 
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10. การวัดและประเมินผล 

รายการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านพุทธพิสัย 

- การท าแบบทดสอบ 
- การท าใบงาน 

- แบบทดสอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
- ใบงานกระบวนการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

ด้านทักษะพิสัย 
-ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม 
- สังเกตการท างานกลุ่ม 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความสามารถใน
การก าหนดปัญหา 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล  

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
แต่ไม่ระบุเหตุผล 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาไม่ถูกต้อง 

2. ความสามารถใน
การพิจา รณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสิน
ข้อมูล 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ
ความน่าเช่ือถืออย่างมีเหตุผล 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขครบถ้วน แต่ไม่ระบุ
ความน่าเช่ือถือ 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขไม่ครบถ้วนและไม่ระบุ
ความน่าเช่ือถือ 

3. ความสามารถใน
การรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง และครอบคลุม 

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่
ครอบคลุม  

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่
ถูกต้อง  

4. ความสามารถใน
การตัดสิน และลง
ข้อสรุปสมมติฐาน
อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานได้
ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การตัดสินข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานได้
ถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผลในการ
ตัดสินข้อมูล 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานไม่
ถูกต้อง  
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ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาท้องถิ่นของไทย 

 
ปัญหาท้องถ่ินของไทย 

 ปัญหาท้องถิ่นของประเทศในปัจจุบันสามารถจ าแนกออกได้ 3 ด้าน ดังนี ้

 

 1.1 ปัญหาด้านสังคม 

  1. สภาพปัญหา โดยเฉพาะในพื้นท่ีท้องถิ่นชนบทของไทย มีดังนี้ 

   - ปัญหาความยากจน มีภาระหนี้สิน และเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา 

   - ปัญหาการอพยพย้ายถ่ิน คนวัยแรงงานอพยพเข้ามาท างานในเมือง ท าให้

ชนบทขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

   - ปัญหาท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ ขาดการรวมตัว

จัดต้ังเป็นกลุ่มหรือองค์กรระดับท้องถิ่น ท าให้ต้องพึ่งพาสังคมภายนอกมากเกินไป ท้ังเงินทุน บุคคล 

พลังงาน เป็นต้น 

  2. สาเหตุของปัญหา มีดังนี้ 

   - ขาดแคลนท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 

   - ดินฟูาอากาศไม่เอื้ออ านวย เกิดภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง น้ าท่วม เป็นต้น 

   - ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง 

   - ขาดความรู้และเทคนิคการเกษตรที่มีความทันสมัย 

  3. แนวทางแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาด้านสังคม มีดังนี้ 

   - น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น ไม่ใช้จ่าย

ฟุุมเฟือยและไม่สร้างหนี้สิน โดยลด ละ เลิกอบายมุขท้ังปวง เป็นต้น 

   - รัฐจัดสรรท่ีดินท ากินให้เกษตรกรและพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ 

   - ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เช่น งดใช้สารเคมีและเปล่ียนมาใช้ปุ๋ย

จากธรรมชาติ 
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1.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  1. สภาพปัญหา เป็นปัญหาท่ีพบมากในเกษตรกร มีดังนี้ 

   - ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ประสบภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน 

   - ปัญหาการว่างงาน ท้ังผู้ใช้แรงงานและผู้มีการศึกษา 

   - ปัญหาความเหล่ือมล้ าในการกระจายรายได้ 

   - ปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้ามีราคาแพง รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 

  2. สาเหตุของปัญหา มีดังนี้ 

   - ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก เมื่อพืชผลทางการเกษตรของ

ตลาดโลกมีราคาตกต่ า ท าให้เกษตรกรไทยได้ผลกระทบทางรายได้ 

   - ชาวนา ชาวไร่มีต้นทุนการผลิตสูง เพราะเน้นการผลิตท่ีใช้สารเคมี ท้ังปุ๋ย

และยาฆ่าแมลง ซึ่งมีราคาแพงท าให้เกิดหนี้สินพอกพูน 

   - ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม

และดินเส่ือมคุณภาพ ท าให้เกษตรกรว่างงานและขาดรายได้ 

   - การผลิตท่ีเน้นพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี

ทางการเกษตร และพลังงานเช้ือเพลิง 

   - ค่านิยมในการบริโภคท่ีฟุุมเฟือย ใช้จ่ายเกินฐานะและรายได้ 

  3. แนวทางแก้ไขปัญหา ควรด าเนินการดังนี้ 

   - สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยรวมกลุ่มคนในท้องถิ่นในรูปของสหกรณ์ เพื่อ

จัดหาตลาดระบายผลผลิตทางการเกษตร ไม่พึ่งพ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น 

   - ลดการพึ่งพาจากภายนอก เน้นการผลิตและกรบริโภคท่ีอาศัยปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตภายในท้องถิ่น รวมท้ังแหล่งเงินทุนใสนชุมชน 

   - ยึดทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่านิยมในกร

บริโภคตามก าลังฐานะไม่ฟุุมเฟือย ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และไม่ก่อหนี้สินท่ีไม่จ าเป็น 
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 1.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

  1. สภาพปัญหา ท้องถิ่นต่างๆประสบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

   - ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม เช่น ปุาไม้ถูก

ท าลาย น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย มลพิษด้านเสียงและกล่ินจากพื้นท่ีเกษตรกรรม หมอกควันจาก

การเผาไหม้ซังข้าวและวัชพืช เป็นต้น 

   - ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ปุา ฝนแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 

  2. สาเหตุของปัญหา มีดังนี้ 

   - การปล่อยน้ าเสียจากไร่นา ฟาร์มเล้ียงสุกร และโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่

แม่น้ าโดยไม่ผ่านระบบการบ าบัดตามกฎหมาย 

   - การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมโดยขาดความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม เช่น บุกรุกพื้นท่ีปุาสงวนเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ปล่อยควันพิษ ฝุุนละออง และกล่ินเหม็น

ของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

  3. แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหา มีดังนี ้

   - ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์ให้ช่วยกันฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องต้องรักษา

กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัด 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ใฝุเรียนรู้ ต้ังใจ พยายามในการ

เรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายจากการ
ใช้ส่ือทางการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม มีการสรุป
ประเด็นความรู้ต่างๆ ท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

ต้ังใจ พยายามในการ
เรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายจากการ
ใช้ส่ือทางการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

ต้ังใจ พยายามในการ
เรียนรู ้

2. มุ่งมั่นในการท างาน ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ด้วยความ
พยายาม ให้เกิดผลส าเร็จ 
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคใน
การท างาน และเป็น
แบบอย่างทีดีในการ
ร่วมกันท างานอย่าง
สามัคคี 

ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ด้วยความ
พยายาม ให้เกิดผลส าเร็จ 
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคใน
การท างาน 

ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5 – 6 อยู่ในระดับสูง 

 3 – 4 อยู่ในระดับปานกลาง 

 ต่ ากว่า 2 อยู่ในระดับต่ า 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความสามารถใน
การส่ือสาร 

มีความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกตาม
ทัศนะของตนเองอย่าง
เหมาะสม 

ความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

2. ความสามารถใน
การคิด 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้
อย่างถูกต้อง และน าไปสู่
การตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้
อย่างถูกต้อง 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง มีการหาความรู้มา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม ตัดสินใจถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ  

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง มีการหาความรู้
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม 

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5 – 6 อยู่ในระดับสูง 

 3 – 4 อยู่ในระดับปานกลาง 

ต่ ากว่า 2 อยู่ในระดับต่ า 
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ใบงาน เร่ือง การแก้ไขปัญหาในทอ้งถ่ิน 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบฝึกหัดฉบับนี้เป็นแบบอัตนัย โดยใช้เวลาตอบ 15 นาที 

 2. ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเติมค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถุงพลาสติกหนึ่งในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีนับวัน ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับภาวะโลกร้อน ได้

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 500 ปี และมีจ านวน

การใช้มหาศาล แต่ความสามารถในการก าจัดไม่เพียงพอ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าปริมาณขยะ

พลาสติกที่เกิดข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด หรือประมาณ 2 ล้านตัน ต่อปี โดยใน

พื้นท่ีกรุงเทพฯ และบางพื้นท่ีมีการใช้ถุงพลาสติกเฉล่ีย คนละ 8 ใบต่อวัน ท าให้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้าน

ใบต่อวัน โดยประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกในฐานะประเทศท่ีปล่อยพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุด 

1. จากข้อความดังกล่าวข้างต้นคือปัญหาเกี่ยวกับอะไร  

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

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

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

……………… 

2. จากข้อมูลดังกล่าว มีความจริง หรือ เท็จอย่างไร น่าเช่ือถือหรือไม่ นักเรียนมีหลักฐานหรือชุดข้อมูล หรือ

แหล่งข้อมูลใดมาใช้ในการตัดสินว่าน่าเช่ือถือ จงอธิบาย 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
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3. จากปัญหาดังกล่าวนักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหาได้บ้าง อย่างน้อย 2 วิธีการ 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….... 

4. จากข้อท่ี 3 วิธีการใดท่ีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมและน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้ดีท่ีสุด 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรม ปัญหาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสรุปลงบนใบกิจกรรรมตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 



  

 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

รายวิชา สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา ส23103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ เวลา 8 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจ  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของโลก 

 ม.3/4 อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ในการพัฒนาประเทศเกือบทุกประเทศ ต้องประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ อาทิ

เช่น ปัญหาภาวะเงินเฟูอ ภาวะเงินฝืด และปัญหาการว่างงาน ซึ่งเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้ถือเป็นปัญหาท่ี

ทุกประเทศประสบพบเจอ และเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ภาวะเงินเฟูอ 

  3.1.1 ความหมายของปัญหาเงินเฟูอ 

  3.1.2 สาเหตุของปัญหา 

  3.1.3 ผลของภาวะเงินเฟูอ 

  3.1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเงินเฟูอ 

 3.2 ภาวะเงินฝืด 

  3.2.1 ความหมายของปัญหาเงินฝืด 

3.2.2 สาเหตุของปัญหาเงินฝืด 

3.2.3 ผลของภาวะเงินฝืด 

3.2.4 แนวทางในการแก้ปัญหาเงินฝืด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 4.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาภาวะเงินเฟอู เงินฝืด และปัญหาการว่างงานท่ีเกิดขึ้น

รวมท้ังสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 



  

 

186 

 4.2 นักเรียนเห็นประโยชน์ของผลการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมท้ังสามารถน า

วิธีการดังกล่าวไปใช้ในการปูองกันได้อย่างเหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน 

 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

 5.2 ความสามารถในการคิด 

 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 6.1 ใฝุเรียนรู้ 

 6.2 มุ่งมั่นในการท างาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 7.1 แผนผังความคิด ภาวะเงินเฟูอ ภาวะเงินฝืด 

 7.2 ใบงาน ภาวะเงินเฟูอ ภาวะเงินฝืด 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู้ 

  - วิดีโอตัวอย่างปัญหาเงินเฟูอ และปัญหาเงินฝืด  

- https://www.youtube.com/watch?v=kL07184yrMc 

   - https://www.youtube.com/watch?v=3SuQHESjJ7w 

 8.2 แหล่งเรียนรู้ 

  - ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

 ชั่วโมงที่ 1 

1. ขั้นการรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ) 

 1.1 ขั้นก าหนดทุกข์ 

 1.1.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มท าการศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งครูมอบหมายข้อมูลปัญหาของเศรษฐกิจไทย

ท่ีเกิดขึ้น และให้ทุกกลุ่มท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  - กลุ่มท่ี 1 ภาวะเงินเฟูอ 

  - กลุ่มท่ี 2 ภาวะเงินฝืด 
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  - กลุ่มท่ี 3 การว่างงาน 

 1.1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะของกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาท่ี

ได้รับมอบหมายแต่ละประเภท  

 1.2 ขั้นก าหนดสมุทัย 

 - นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 1.3 ขั้นก าหนดนิโรธ 

1.3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีต้องการพัฒนาประเทศ เช่น 

ด้านการท่องเท่ียว ด้านการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในทิศทางท่ีถูกต้อง 

1.3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย  

2. ขั้นประเมินคุณค่าและประโยชน์ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม) 

 2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปูองกัน แนวทางการ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ีได้จากการสืบค้น 

 2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็นรายด้าน 

ชั่วโมงที่ 2 

3. ขั้นการเลือกและตัดสินใจ (วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก) 

 3.1 นักเรียนเลือกแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีแต่ละกลุ่ม

ศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน  

3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีแต่ละกลุ่มได้ศึกษา  

4.ขั้นการปฏิบัติ 

 4.1 นักเรียนรับกระดาษและระบุเนื้อหาแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม โดยสรุปเป็นแผนผังความคิดหรือออกแบบท่ีแต่ละกลุ่มถนัด  

 4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับประเด็นท่ีแต่ละกลุ่ม

ท าการศึกษาวิเคราะห์ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อภิปรายซักถาม และถกประเด็น

เพิ่มเติม  
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  4.3 นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พัฒนาระดับ

ต่างๆ จ านวน 4 ข้อ พร้อมส่งภายในช่ัวโมงเรียน 

  4.4 ครูเปิดวิดีโอสรุป เรื่อง ภาวะเงินเฟูอ และภาวะเงินฝืดให้นักเรียนฟัง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ  

4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด  

  4.6 ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยถาม

นักเรียนดังนี้ (นักเรียนคิดว่า ถ้าเกิดปัญหาภาวะเงินเฟูอ ภาวะเงินฝืด และการว่างงาน นักเรียนจะมี

แนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะประชาชน) (วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม) (พิจารณาค าตอบของ

ผู้เรียน) 

  

10. การวัดและประเมินผล 

รายการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านพุทธพิสัย - การท าใบงาน - ใบงานภาวะเงินเฟูอ 
ภาวะเงินฝืด 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

ด้านทักษะพิสัย -ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม 
- สังเกตการท างานกลุ่ม 

- แบบประเมิน
ช้ินงาน 
-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความสามารถใน
การก าหนดปัญหา 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล  

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
แต่ไม่ระบุเหตุผล 

- ระบุสาระส าคัญของปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาไม่ถูกต้อง 

2. ความสามารถใน
การพิจา รณาความ
น่าเช่ือถือและตัดสิน
ข้อมูล 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ
ความน่าเช่ือถืออย่างมีเหตุผล 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขครบถ้วน แต่ไม่ระบุ
ความน่าเช่ือถือ 

- ระบุข้อมูลที่สนับสนุนมาใช้ใน
การแก้ไขไม่ครบถ้วนและไม่ระบุ
ความน่าเช่ือถือ 

3. ความสามารถใน
การรับรู้ ก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง และครอบคลุม 

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่
ครอบคลุม  

- ระบุสมมติฐานเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่
ถูกต้อง  

4. ความสามารถใน
การตัดสิน และลง
ข้อสรุปสมมติฐาน
อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานได้
ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การตัดสินข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานได้
ถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผลในการ
ตัดสินข้อมูล 

- ท าการลงข้อสรุปสมมติฐานไม่
ถูกต้อง  
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ใฝุเรียนรู้ ต้ังใจ พยายามในการ

เรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายจากการ
ใช้ส่ือทางการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม มีการสรุป
ประเด็นความรู้ต่างๆ ท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

ต้ังใจ พยายามในการ
เรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายจากการ
ใช้ส่ือทางการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

ต้ังใจ พยายามในการ
เรียนรู ้

2. มุ่งมั่นในการท างาน ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ด้วยความ
พยายาม ให้เกิดผลส าเร็จ 
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคใน
การท างาน และเป็น
แบบอยา่งทีดีในการ
ร่วมกันท างานอย่าง
สามัคคี 

ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ด้วยความ
พยายาม ให้เกิดผลส าเร็จ 
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคใน
การท างาน 

ต้ังใจ รับผิดชอบท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5 – 6 อยู่ในระดับสูง 

 3 – 4 อยู่ในระดับปานกลาง 

 ต่ ากว่า 2 อยู่ในระดับต่ า 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความสามารถใน
การส่ือสาร 

มีความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกตาม
ทัศนะของตนเองอย่าง
เหมาะสม 

ความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถในการรับ-
ส่งสารข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

2. ความสามารถใน
การคิด 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้
อย่างถูกต้อง และน าไปสู่
การตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้
อย่างถูกต้อง 

มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง มีการหาความรู้มา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม ตัดสินใจถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ  

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง มีการหาความรู้
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม 

มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5 – 6 อยู่ในระดับสูง 

 3 – 4 อยู่ในระดับปานกลาง  

ต่ ากว่า 2 อยู่ในระดับต่ า 
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                                      สื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเงินเฟ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

193 

 

ภาวะเงินฝืด 

ใบงาน เร่ือง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด 

ค าช้ีแจง : 

1. ใบงานฉบับนี้เป็นแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ โดยใช้เวลาตอบ 15 นาที 

 2. ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการพิจารณาเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 

“ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงสวนทางกับอ านาจการซื้อ ค่าจ้างขั้นต่ าในแต่

ละเดือนเพียงพอท่ีจะซื้ออาหารแค่ 1 ใน 10 ของอาหารที่จ าเป็นส าหรับคนคนเดียว เมื่อเกิดความไม่

แน่นอนว่าราคาสินค้าจะเพิ่มข้ึนมากเพียงใด ผลท่ีตามมาคือการกักตุนสินค้าหลายชนิด และกลายเป็น

การขาดแคลนข้าวของจ าเป็นในที่สุด โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีการควบคุมราคา เช่น นม เนื้อสัตว์ กาแฟ 

ข้าว รวมถึงยารักษาโรค ประชาชนท่ีรอซื้อสินค้าเหล่านี้อาจต้องกลับบ้านมือเปล่าแม้จะต่อคิวนาน

หลายช่ัวโมง ชาวเวเนซุเอลาหลายคนยังคงอดทนต่อไป แต่อีกหลายคนทนไม่ไหว จากตัวเลขของ

สหประชาชาตินั้น ต้ังแต่ ค.ศ. 2014 เป็นต้นมามีชาวเวเนซุเอลาราวสองล้านคนท่ีต้องอพยพหนีภัย

เศรษฐกิจไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น โคลอมเบียและชิลี” 

 

1. จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาอะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร  

จงอธิบาย 

  

 

 

 

 2. จากกรณีศึกษา นักเรียนคิดว่ามีข้อมูลหรือแหล่งข่าวใดท่ีสามารถน ามาสนับสนุนความ

เช่ือถือของกรณีศึกษานี้ และตัดสินความน่าเช่ือถือของกรณีดังกล่าว 

  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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 3. จากกรณีศึกษาดังกล่าว นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างไร จง

ยกตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขปัญหา มา 3 ประเด็น 

  

  

 

 

 

 

 

4. จากข้อท่ี 3 นักเรียนคิดว่าแนวทางการแก้ไขข้อใดท่ีสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมท่ีสุด ณ 

สถานการณ์ปัจจุบัน จงอธิบายเหตุผลประกอบ 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน 

หลังการจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อใหญ่ และ 4 ข้อย่อย โดยใช้

เวลาตอบ 15 นาที 

 3. ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาดังกล่าว แล้วตอบค าถาม 

 

1. นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เปิดเผยว่า มีความกังวลเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรรและ

คอนโดมิเนียมที่เหลือค้างสต๊อกในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จ านวนมากหากไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจาก

รัฐเช่ือว่าในครึ่งปีหน้าท่ีอยู่อาศัยเหลือค้างสต๊อกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ปี ถึงจะระบายส

ต๊อกท่ีเหลือค้างหมด ท้ังนี้สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว มีผู้ซื้อเพื่อการลงทุนลดลง รวมถึง

ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาซื้อได้ และการถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการให้สินเช่ือ ซึ่งแม้ท่ีผ่านมา

ผู้ประกอบการพยายามปรับตัว ด้วยการชะลอเปิดโครงการใหม่ หั่นก าไรเพื่อเร่งขายสต๊อกเดิมแต่

จ านวนท่ีอยู่อาศัยท่ีเหลือค้างสต๊อกยังคงสูงอยู่  

 ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ภาครัฐขยายมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจ านอง

เหลืออย่างละ 0.01% ต่อไปอีก 1 ปี พร้อมขยายสิทธิให้ผู้ซื้อบ้านมือสองเข้ามาใช้สิทธิได้ด้วย ซึ่งน่าจะ

ช่วยบรรเทาจ านวนบ้านท่ีเหลือค้างสต๊อกลดลงได้ 

 

     

 

 1.1 จากบทความดังกล่าวข้างต้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือปัญหาอะไร และมีสาเหตุมาจากประการ

ใด จงอธิบาย 

  

 

 

 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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 1.2 จากกรณีดังกล่าว นักเรียนคิดว่ามีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลใดท่ีน ามาสนับสนุนต่อความ

น่าเช่ือถือของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมตัดสินความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีเกิดขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 1.3 จากกรณีศึกษาดังกล่าว นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร 

จงยกตัวอย่างประมาณ 2 ข้อ  

  

 

 

 

 

 

 1.4 จากข้อ 1.3 นักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางใดท่ีสามารถปูองกันและแก้ไข

ปัญหาได้ดีท่ีสุด จงอธิบายเหตุผลประกอบ 
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2. ปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ ยังคงกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

นายกสภาวิศวกร กล่าวว่าพื้นท่ีกรุงเทพฯ เกิดจากการทับถมของดินท่ีไหลมาตามแม่น้ าเจ้าพระยา 

ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยต่อไป ดังนั้นดินในพื้นท่ีกรุงเทพฯจึงเป็นดินอ่อนท่ีทับถมมาหลายหมื่นปี จึง

เป็นเรื่องปกติในการทรุดตัวของพื้นดิน แต่มีการทรุดตัวมากขึ้นท่ีเกิดจากการสูบน้ าใต้ดินมาใช้งาน 

เพราะการพัฒนาเมือง ส่ิงนี้ท าให้พื้นท่ีกรุงเทพฯเป็นเหมือนแอ่งกระทะ ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวถึงการ

แก้ปัญหาโดยใช้อุโมงค์ยักษ์ว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ าท่วมท่ีผิดไปจากความเป็นธรรมชาติ เพราะแม่น้ า

เจ้าพระยาอยู่สูงกล่าวถนนสุขุมวิท ดังนั้นเมื่อฝนตกจะต้องปั๊มน้ าจากท่อระบายน้ าไปยังท่อท่ีอยู่ถนน

และต้องปั๊มไปท่ีคลองแสนแสบเพื่อจะถูกป๊ัมไปยังแม่น้ าเจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทยต่อไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ 

ยังคงย้ าแนวทางการแก้ปัญหาโดยการท าแก้มลิงใต้ดิน โดยเราจะสร้างท่ีจัดเก็บน้ ารอระบายให้มาอยู่

ใต้ดิน ท่ีเป็นการแก้ปัญหาโดยน้ าท่ีอยู่บนดินไหลสู่แก้มลิงท่ีอยู่ด้านล่างตามแบบธรรมชาติ เมื่อฝนหยุด

ตกก็ค่อยๆสูบน้ าจากแก้มลิงใต้ดินระบายสู่แม่น้ าเจ้าพระยาดังเดิม วิธีการนี้จะท าให้ประชาชน

เดือดร้อนน้อยท่ีสุด ไม่ต้องกลัวปั๊มน้ าเสีย เพราะน้ าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ าไว้ในใต้ดิน 

 

 

2.1 จากกรณีดังกล่าวข้างต้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือปัญหาอะไร และมีสาเหตุมาจากประการใด 
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 2.2 จากกรณี นักเรียนคิดว่ามีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลใดท่ีน ามาสนับสนุนต่อความน่าเช่ือถือ

ของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมตัดสินความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

  

 

 

 2.3 จากกรณีศึกษาดังกล่าว นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร 

จงยกตัวอย่างประมาณ 2 ข้อ 

  

 

 

 

 

 

 2.4 จากข้อ 2.3 นักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางใดท่ีสามารถปูองกันและแก้ไข

ปัญหาได้ดีท่ีสุด จงอธิบายเหตุผลประกอบ 
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ค าช้ีแจง  

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 2. แบบสอบถามแต่ละข้อเป็นการสอบถามความคิดเห็น ไม่มีข้อผิดหรือข้อถูก และไม่มีผลต่อ

การเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด ขอให้นักเรียนตอบค าถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

  ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

   3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

   2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

   1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 2 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นต่อ

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ต่อการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิ โสมน สิการ ช่วย ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้รู้ จั ก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

     

2. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ ผู้เรียนได้ฝึกการ
รวบรวมข้อมูลและแสวงหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง 

     

3. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางปัญญา 

     

4. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกระบวนการสอนท่ีมี
เปูาหมายและมีข้ันตอนอย่างเหมาะสม 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้      
5. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

     

6. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

     

7. การจัดกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยให้เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      
8. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการท าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
จากการได้ฝึกทักษะการค้นหาความรู้จากข้อมูล
สารสนเทศ 

     

9. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการสอนท่ีฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดให้มีเหตุผล มีประโยชน์ สามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาได้ 

     

10. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีรู้เท่า
ทันปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ 

     

 

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแสดงความคิดเห็น 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  

และบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาประเทศ และบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดย

ใช้เวลาตอบ 30 นาที 

 3. ให้นักเรียนตอบค าถามโดยเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยท า

เครื่องหมายกากบาท T ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 

 

1. ข้อใดถือเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ  

ก. ขาดแคลนท่ีดินท ากิน 

ข. ต้นทุนในการผลิตตกต่ า 

ค. เกิดปัญหาค่าครองชีพตกต่ า 

ง. มีการพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอก 

2. ปัญหาท่ีส าคัญในข้อใด ถือว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาประเทศเพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจ

มากท่ีสุด  

ก. ปัญหาการท้ิงของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลองภายในชุมชน 

 ข. ปัญหามลพิษทางอากาศ 

 ค. ปัญหาควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ง. ปัญหาความเส่ือมโทรมทางด้านส่ิงแวดล้อม 

3. ข้อใดต่อไปนี้สนับสนุนค าว่า “ทุนทางสังคม” มากท่ีสุด  

ก. เสริมสร้างให้บุคคลมีพัฒนาศักยภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 

 ข. เสริมสร้างให้ชุมชนปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการผลิต 

 ค. เสริมสร้างให้ชุมชนมีการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ง. เสริมสร้างให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการประสานภาครัฐเข้ามาช่วยในการ

สอดส่องดูแลธรรมชาติ 
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4. กิจกรรมในข้อใด ท่ีถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

 ก. ชุมชนตลาดท่าเรือ ร่วมกันจัดต้ังร้านค้าเพื่อจ าหน่ายวุ้นมะพร้าวโดยเน้นการผลิตจากสี

สังเคราะห์เป็นส่วนประกอบส าคัญ 

 ข. ชุมชนบ้านท่าบางพระ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเก็บขยะภายใน

ชุมชนให้เกิดความสะอาด 

 ค. ชุมชนตลาดบางโพธิ์ ปรับเปล่ียนชุมชนจากทอผ้ามาสร้างโรงงานผลิตปูนเซรามิกเพื่อสร้าง

รายได้ในชุมชนยิ่งขึ้น 

ง. ชุมชนตลาดแก้ว ก าจัดขยะภายในชุมชนโดยการเผาขยะเพื่อความรวดเร็วในการย่อยสลายขยะ 

5. “ชุมชนบ้านจันทร์เจ้า เป็นชุมชนติดชายฝ่ังทะเล แต่มีปัญหาคล่ืนน้ าทะเลหนุนและท าลายชายฝ่ัง 

ภาครัฐจึงแก้ไขโดยการสร้างเข่ือนกั้นน้ า” ข้อความดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีมีความเหมาะสม

หรือไม่ อย่างไร  

 ก. เหมาะสม เพราะถือเป็นการแก้ไขปัญหาคล่ืนกระทบฝ่ังถาวร 

ข. เหมาะสม เพราะเป็นการลงทุนในการแก้ไขปัญหาท่ีใช้งบประมาณไม่สูง 

 ค. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 

 ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการท าลายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และการไม่ถาวรเพราะคล่ืนจะมี

การกัดเซาะภายหลัง 

6. ถ้าชุมชนของนักเรียนอยู่ริมฝ่ังแม่น้ า อีกท้ังยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีจุดเด่นนั่นคือ ต้น

มะพร้าวจ านวนมาก แนวทางใดท่ีเป็นการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. จัดให้คนในชุมชนซื้อเรือยาวเพื่อพานักท่องเท่ียวชมไร่มะพร้าว 

 ข. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดน้ า เพื่อขายผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากมะพร้าว 

 ค. ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างร้านอาหารในไร่มะพร้าว เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวชมมะพร้าว 

ง. ส่งเสริมให้คนในชุมชนลงทุนสร้างรีสอร์ท และสร้างร้านอาหารท่ีมีรายการอาหารจากมะพร้าว 

7. “ชุมชนนเรศวรเป็นชุมชนท่ีชาวบ้านมีความสามัคคีกัน รวมไปถึงสมาชิกในชุมชนมีความรักและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ข้อความนี้สอดคล้องกับหลักความพอดีในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด  

 ก. ด้านสังคม 

ข. ด้านจิตใจ 

 ค. ด้านเศรษฐกิจ 

 ง. ด้านส่ิงแวดล้อม 
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8. บุคคลในข้อใดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

 ก. สโรชาใช้หลักภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยการตั้งใจอ่านหนังสือท้ังคืน เพื่อจะได้สอบคะแนนเต็ม 

 ข. สิโรชินีใช้หลักการมีเหตุผลในการตัดสินใจผลิตขนมถ้วยท่ีขายดีออกเป็นจ านวนมาก เพื่อ

จะได้ก าไรมากขึ้น 

 ค. เสาวนีย์ใช้ความรู้ ความรอบคอบโดยพิจารณาวางแผนการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อจะได้

ก าไรอย่างมหาศาล 

ง. โสภาใช้ความพอประมาณ โดยการปลูกผักสวนครัว และเล้ียงปลานิลไว้รับประทานเองเมื่อ

เหลือก็จะจ าหน่าย 

9. ข้อใดถือเป็นแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นได้  

 ก. กู้เงินมาลงทุนในธุรกิจ 

 ข. ชาวบ้านร่วมกันลงแขกท านา 

 ค. ไม่ใช้จ่ายเกินก าลังฐานะของตนเอง 

 ง. ซื้อส่ิงของเครื่องใช้ราคาแพงทุกครั้ง 

10. พระบิดาของสหกรณ์ไทยคือใคร  

 ก. พลตรีหม่อมเจ้าฑีฆายุ ทองใหญ่ 

 ข. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

ค. พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

ง. พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ 

11. “ชาวบ้านชุมชนตลาดบนเมืองรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายใต้การน าหลักประชาธิปไตยในการด าเนินกิจกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

ธรรม” จากข้อความดังกล่าวถือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใด  

 ก. สหกรณ ์

 ข. กองทุนหมู่บ้าน 

 ค. ธนาคารชุมชน 

 ง. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนและหมู่บ้าน 
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12. หากนักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า นักเรียนคนใดจะได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์

ร้านค้ามากท่ีสุด  

 ก. ยุพินซื้อหุ้นของสหกรณ์ร้านค้าไว้เป็นจ านวนมาก 

ข. ร าเภามาสมัครเป็นพนักงานขายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 

 ค. ไพจิตรน าสินค้าของตนเองมาร่วมวางจ าหน่ายให้แก่ร้านค้าสหกรณ ์

ง. วินัยซื้อสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในปริมาณมากของแต่ละปีการศึกษา 

13. กิจกรรมในข้อใดต่อไปนี้ท่ีถือเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน โดยน าหลักของสหกรณ์มา

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 ก. ประสานการไฟฟูาเพื่อเข้ามาติดต้ังระบบไฟฟูาภายในหมู่บ้าน 

 ข. รวมกลุ่มประชาชนในการประดิษฐ์เส้ือผ้าจากฝูายเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน 

 ค. ประสานหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาเช่าพื้นท่ีภายในหมู่บ้านจัดสร้างรีสอร์ท 

ง. รวมกลุ่มต่อต้านการท างานและขับไล่ประธานหมู่บ้านเมื่อท างานไม่โปร่งใส 

14. ถ้านักเรียนเป็นผู้จัดการสหกรณ์ จะประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ต่อการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างไร  

 ก. รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีประชาชนได้ในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 ข. ช่วยลดปัญหาการว่างงาน รวมท้ังประชาชนมีรายได้ต่อหัวท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 ค. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ช่วยท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากขึ้น 

ง. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มในประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

15. ถ้าท่านไปบรรยายเกี่ยวกับความส าคัญของสหกรณ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่าน

จะเน้นความส าคัญของสหกรณ์ท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้านใดเป็นอันดับแรก 

ก. ท าให้สังคมมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข. ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

ค. ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ร่ ารวยข้ึน 

ง. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศอย่างเหมาะสม 

16. เมื่อภาวะราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

 ก. เข้าแทรกแซงราคาน้ ามัน เพื่อไม่ให้ปรับข้ึนราคา 

 ข. ใช้นโยบายการประกันราคา เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 

 ค. ออกมาตรการการควบคุมราคาน้ ามันและแก๊สธรรมชาติไม่ให้สูงเกินควร ตามท่ีรัฐก าหนดไว้ 
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ง. พยุงราคาน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ พร้อมท้ังหาช่องทางการน าเข้าสินค้าเพื่อเพิ่มให้

ประชาชนบริโภคอย่างเพียงพอ 

17. การท่ีรัฐบาลท าการปฏิรูประบบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ ส่งผลต่อบทบาทหน้าท่ีของรัฐด้านใดมากท่ีสุด  

 ก. สังคม และการศึกษา 

 ข. สังคม และการปกครอง 

 ค. สังคม และวัฒนธรรม 

 ง. เศรษฐกิจ และการศึกษา 

18. “วรภัทรมีอาชีพรับราชการครู ด้วยอัตราเงินเดือน 28,000 บาท อีกท้ังได้รับมรดกจากบิดา คือ 

บ้าน 1 หลัง และเปิดร้านขายของช าท่ัวไปร่วมกับภรรยา” จากข้อความดังกล่าวข้างต้น มี

ความสัมพันธ์กับข้อใดมากท่ีสุด  

 ก. วรภัทรต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีการค้าเนื่องจากเปิดกิจการร้านค้า 

 ข. รัฐบาลสามารถเข้าแทรกแซงกิจการของวรภัทรได้เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการท่ีใช้เงินทุนสูง 

ค. วรภัทรสามารถงดการเสียภาษีการค้าได้ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการและมีรายจ่าย

ส าหรับการด าเนินชีวิต 

 ง. รัฐบาลเข้าแทรกแซงการประกอบกิจการของวรภัทรเนื่องจากราคาสินค้าภายในประเทศ

ต้องมีการเปล่ียนแปลงราคาเสมอ 

19. ในช่วงท่ีเกิดภาวะสินค้าทางการเกษตรเกิดราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเดือน รัฐบาลมี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไป นักเรียนคิดว่า

มาตรการดังกล่าวเกิดผลดีต่อผู้บริโภคหรือไม่  

 ก. เกิดผลดี เพราะเป็นมาตรการที่ผู้บริโภคไม่เกิดความเดือดร้อนในการซื้อขายสินค้า 

ข. เกิดผลดี เพราะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

ค. ไม่เกิดผลดี เพราะจะส่งผลให้เกิดมาตรการเพิ่มภาษีส าหรับประชาชนท่ัวไปเพื่อลดการใช้

จ่ายในครัวเรือนในอนาคต 

ง. ไม่เกิดผลดี เพราะจะส่งผลต่อเกษตรกรท่ีถูกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการลงทุนภาค

เกษตร 
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20. หากรัฐบาลต้องการให้ธนาคารพาณิชย์การปล่อยสินเช่ือให้ประชาชนมากขึ้น เพื่อการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ควรท าอย่างไร  

 ก. ลดอัตราเงินสดส ารองในประเทศ 

 ข. ขยายเครดิต โดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ให้ต่ าลง 

 ค. จ ากัดเครดิต โดยเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินฝากให้สูงขึ้น 

 ง. งดเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ 

21. ในกรณีท่ีประเทศไทยประสบปัญหาการขาดดุลการช าระเงินติดต่อกันหลายปี รัฐบาลได้

ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการลดค่าเงินตราระหว่างประเทศ กรณีดังกล่าวนักเรียนเห็นด้วยกับ

มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหรือไม่   

 ก. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการก าหนดภาษีอากรขาออก 

 ข. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากโควตาการน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศจะมีปริมาณลดลง 

 ค. เห็นด้วย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวเศรษฐกิจในประเทศ

สูงขึ้น 

 ง. เห็นด้วย เนื่องจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่อนค่าลง เป็นการเพิ่มอัตรา

การแลกเปล่ียนสินค้าสูงขึ้น 

22. ชานนท์เป็นเจ้าของไร่มังคุด เมื่อถึงเวลาท่ีผลไม้ออกตามฤดูกาล ชานนท์เร่งท่ีจะปลูกพืชผล

ทางการเกษตรชนิดนี้โดยปราศจากการวางแผนล่วงหน้า ท าให้เกิดสถานการณ์สินค้าราคาตกต่ า 

เนื่องจากเร่งปลูกมากเกินควร จากข้อความรัฐจะเข้าช่วยเหลืออย่างไร  

 ก. ออกมาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าช่ัวคราว พร้อมท้ังการประกันรายได้ 

 ข. ออกมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีทรัพย์สินของเกษตรกรในระยะเวลาหนึ่ง 

 ค. ประสานธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้เกษตรกรน ามาลงทุนผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

 ง. ออกนโยบายในการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนลีการผลิตรูปแบบใหม่มาใช้ใน

กระบวนการผลิต 

23. จากนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมื่อมีการลดค่าเงินตราภายในประเทศลง จะส่งผลอย่างไร

ต่อประเทศ  

ก. ราคาสินค้าถูกลง เพราะได้รับเงินตราต่างประเทศในปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

ข. ราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้น ท าให้คนในประเทศลดปริมาณการใช้จ่ายลง 

 ค. ราคาสินค้าต่างประเทศมีราคาท่ีถูกลง ท าให้อ านาจซื้อของคนในประเทศสูงขึ้น 
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 ง. เกิดผลกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศในการหลีกเล่ียงการลงทุนด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

24. สมโชค ประกอบอาชีพชาวนา และเป็นบุคคลว่างงาน ประเภทฤดูกาล ประสบปัญหาภัยแล้ง จึง

แก้ไขปัญหาโดยการเปล่ียนมาเป็นปลูกอ้อยแทนข้าว กรณีดังกล่าวนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการ

แก้ไขปัญหาของสมโชค 

 ก. เห็นด้วย เนื่องจากเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตนเองมีรายได้ 

ข. เห็นด้วย เนื่องจากเป็นพฤติกรรมของบุคคลไม่เลือกงาน 

 ค. ไม่เห็นด้วย เพราะกรเปล่ียนพืชผลในการเพาะปลูก เป็นการท างายหน้าดิน 

 ง. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากสมโชคมีอาชีพท านา ไม่ใช่ท าไร่ จึงมีกระบวนการเพาะปลูกไม่ 

เหมือนกัน 

25. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท าให้เกิดภาวะเงินเฟูอมาจากภาวะการผลิตท่ี

ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง 

 ก. เห็นด้วย เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ต้องการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

ข. เห็นด้วย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ลดการซื้อสินค้าน้อยลง โรงงานจึงเพิ่มการผลิต 

สินค้า 

 ค. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัญหาโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีมาจากประชาชนซื้อสินค้ามากเกิน 

ควร 

ง. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจากสภาวราคาน้ ามันดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

26. ถ้านักเรียนเป็นรัฐบาล นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเงิน

ฝืด ในกรณีท่ีเศรษฐกิจเกิดความตกต่ า 

 ก. ลดอัตราดอกเบ้ีย เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มนักธุรกิจ 

ข. เพิ่มการเก็บภาษีประชาชนมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณเงินคงคลัง 

 ค. เพิ่มอัตราการซื้อของประชาชนกลุ่มคนยากจน โดยการแจกเงิน เพื่อเพิ่มอัตราการ 

หมุนเวียนของเงินมากขึ้น 

 ง. ประกาศใช้งบประมาณเกินดุล เพิ่มแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

27. “ประสพโชคเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทผลิตจิวเวอร์รี่ ระยะเวลาต่อมาเกิดภาวะสินค้าขายไม่ได้

ปริมาณมาก ท าให้ต้องลดราคาสินค้าจิวเวอร์รี่ลงอย่างต่อเนื่อง” ข้อความดังกล่าวรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร  

ก. การลดอัตราภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ข. การส่งเสริมการค้าภายในประเทศในปริมาณท่ีมากขึ้น 
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ค. การออกมาตรการการเพิ่มอัตราเงินสดส ารองของประเทศ 

ง. ออกมาตรการการควบคุมการผลิตสินค้าไม่ให้มีปริมาณท่ีสูงเกินไป 

28. สถานการณ์ท่ีเกิดเงินเฟูอในระบบเศรษฐกิจ นักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์นี้บุคคลกลุ่มใดได้รับ

ประโยชน์มากท่ีสุด  

ก. ข้าราชการครู 

ข. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงเรียน 

ค. พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามส่ัง 

ง. พ่อค้าแม่ค้าขายเปิดร้านน้ าแข็งท่ัวไป 

29. ประเทศท่ีมีอัตราการว่างงานสูง จะส่งผลกระทบต่อระบบการคลังภายในประเทศอย่างไร  

ก. มีโจรผู้ร้ายชุกชุมจ านวนมาก 

ข. การบริโภคและอุปโภคสินค้าของประชาชนมีจ านวนลดลง 

ค. รัฐบาลเรียกเก็บอัตราภาษีจากประชาชนได้จ านวนน้อยลง 

ง. รายได้จากการท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง 

30. เมื่อประเทศเกิดสภาวะท่ีขาดแคลนแรงงานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยี แต่ประชาชนท่ีจบการศึกษามานั้นเกิดปัญหาภาวะว่างงาน ถ้านักเรียนเป็นรัฐบาลจะมี

แนวทางในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

ก. จัดท าโครงการซื้อสินค้าของไทย เพื่อน าไปลดภาษีบุคคล 

ข. ธนาคารพาณิชย์จัดต้ังโครงการลดดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อให้ประชาชนงดฝากเงิน 

ค. กระทรวงอุดมศึกษาจัดต้ังโครงการสาขาเพิ่ม เติมเต็มวิชา เพื่อเปิดสาขาวิชาเรียนเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับนักศึกษา 

 ง. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดต้ัง

โครงการประสานร่วมมือ เปิดหลักสูตรที่เน้นความต้องการของรัฐ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายณัฐชา ปั้นลายนาค 
วัน เดือน ปี เกิด 8 กันยายน 2532 
สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544      ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  

            โรงเรียนเมืองใหม ่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. 2547      ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
            โรงเรียนเมืองใหม ่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. 2550      ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
            โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. 2556      ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
                   วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาฯ  คณะศึกษาศาสตร์   
                   มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2560      ศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
                   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร  
                   และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 80/11 ซอยถนนใหญ่ ถนนนเรศวร หมู ่3 ต าบลปุาตาล   
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