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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน สั งคมโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว และมี ก ารแข่ งขัน ในด้านเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศสู ง มีการใช้องค์ความรู ้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่อนข้างรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั มีการ
ติดต่อร่ วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศหรื อภูมิภาคอย่างจริ งจังและใกล้ชิด ดังนั้นการพัฒนา
พลเมื องของชาติ ให้มีความรู ้ ทักษะความสามารถสู งขึ้ น ตลอดจนมี ทศั นคติ พฤติ กรรม ค่านิ ยม
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม จึงเป็ นงานที่ตอ้ งทําให้มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ ว
(ไพฑูรย์ เริ งกมล, 2554: 29) ท่ามกลางสังคมแห่งความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง บุคคลสามารถ
รับรู ้ข่าวสารทัว่ โลกได้ในเวลารวดเร็ ว ดังนั้นข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม ตลอดจนแนวความคิดต่างๆ
จึงถ่ายทอดสู่ คนไทยได้อย่างรวดเร็ วเช่นกัน สังคมไทยที่เคยมีความเอื้ออาทร เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวเกษตรกรรมเริ่ มเปลี่ยนไป หากไม่มีการสอนให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิด คิดไม่เป็ น อาจทําให้
เยาวชนหรื อผูใ้ หญ่ในอนาคตขาดทักษะการคิด ตกเป็ นเหยื่อของสังคม เหยื่อของเศรษฐกิ จ เหยื่อ
ของนโยบาย เหยื่อของการเปลี่ ยนแปลงตามการเปลี่ ยนแปลงที่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วไม่ ทนั ไม่
สามารถอยู่รอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิตอลได้ (สมบัติ การจนารักพงค์, 2549: 1) การศึกษาจึง
เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้เป็ นคนที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
อย่างครบถ้วน ช่วยสร้างทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศให้เกิ ดการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งในด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้สามารถนําไปปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมของประชาชนให้อยู่ใน
วิถีทางที่ถูกที่ควร (จรวยพร ธรณิ นทร์, มปป: 1)
ดังที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ระบุว่า รัฐต้องพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ ก ษาในทุ ก ระดับ และทุ ก รู ป แบบให้ ส อดคล้อ งกับ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 ได้กาํ หนดประเด็นการพัฒนาที่สาํ คัญในด้านการพัฒนาคนเพื่อเสริ มสร้างทุนทางปัญญา
อย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศกั ยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปั ญญาและแหล่งเรี ยนรู ้ในระดับชุ มชน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2555: 15) สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
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การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ มาตรา 24 ที่ ก ํา หนดให้
สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดย
ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2542:8) และ
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งกําหนดการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเรี ยนด้านการคิดและกําหนดไว้เป็ นสมรรถนะที่สําคัญ
ของนักเรี ยน ด้วยถือว่าเป็ นทักษะที่จะนําไปสู่ การสร้างความรู ้และการนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตได้
อย่างมีคุณภาพ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2555: คํานํา)
ปั จจุบนั เรื่ องของ “การคิด” และ “การสอนคิด” จึงเป็ นเรื่ องที่จดั ว่าสําคัญอย่างยิง่ ในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสู ง ซึ่ งการคิดเป็ นกลไกของสมองที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของมนุ ษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด ด้วยการจําแนกความแตกต่าง การจัด
กลุ่ม และการกําหนดชื่ อเรื่ องเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่ได้รับ ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้อาจจะเป็ นความจริ งที่
สัมผัสได้หรื อเป็ นเพียงจินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ ตลอดจนเป็ นกระบวนการที่เกี่ ยวกับการนํา
กฎเกณฑ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็ น เกิดขึ้นจากการที่สมองถูก
รบกวนจากสิ่ งแวดล้อม สังคมรอบตัวและประสบการณ์ด้ งั เดิมของมนุษย์ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ, 2540: 32) ปกติวิสัยมนุ ษย์จะมีการคิดอยู่แล้ว แต่การคิดที่การศึกษามุ่งพัฒนานี้
หมายถึง การคิดที่มีจุดมุ่งหมาย มีคุณภาพ ไม่ใช่การคิดเรื่ อยเปื่ อย แต่เป็ นการคิดที่กระทําอย่างจงใจ
เพื่อให้ได้บทสรุ ป หรื อคําตอบที่ดีที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ คือการคิดระดับสู งหรื อการคิด
ขั้นสู ง (ทิศนา แขมมณี , 2554: 188)
การคิดระดับสู งหรื อการคิดขั้นสู ง หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้ นั ตอนหลายขั้น และต้อง
อาศัยทักษะการสื่ อความหมายและทักษะการคิดเป็ นแกนหลายๆทักษะในแต่ละขั้น ได้แก่ การสรุ ป
ความ การให้คาํ จํากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสานข้อมูล การจัดระบบความคิด การสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ การกําหนดโครงสร้างความรู ้ การแก้ไขปรับปรุ งโครงสร้างความรู ้ใหม่ การค้นหาแบบ
แผน การหาความเชื่ อ พื้ น ฐาน การคาดคะเนหรื อ การพยากรณ์ การตั้งสมมติ ฐ าน การทดสอบ
สมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริ ง และการประยุกต์ใช้ความรู ้ (กรมวิชาการ, 2542: 6)
การคิดระดับสู งที่สําคัญประเภทหนึ่ งก็คือการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นการคิดที่ตอ้ งใช้คาํ ตอบแยกแยะ
ข้อ มู ล และหาความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ที่ แ ยกแยะนั้น หรื อ อี ก นัย หนึ่ งคื อ การเรี ย นรู ้ ในระดับ ที่
นักเรี ยนสามารถจับได้ว่าอะไรเป็ นสาเหตุ เหตุผล หรื อแรงจูงใจที่อยู่เบื้ องหลังของปรากฏการณ์
หนึ่ ง (ทิศนา แขมมณี , 2550: 401) เห็นได้จากเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสู ตรการศึกษา
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ข้อที่ 2 ที่ ได้ก าํ หนดให้นัก เรี ยนจะต้อ งผ่านการประเมิ น การอ่ าน คิ ด วิเคราะห์ และเขี ยน ตามที่
สถานศึกษากําหนด และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้การคิดเป็ นกรอบหนึ่ ง
ในการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรี ยน ซึ่งระบุให้นกั เรี ยนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 69)
อย่างไรก็ตามในสองทศวรรษที่ผา่ นมา วงการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่าง
ก็ ไ ด้ค ้น พบว่า การพัฒ นาสติ ปั ญ ญาของนั ก เรี ย นยังทําได้ใ นขอบเขตที่ จ าํ กัด และยัง ไปไม่ ถึ ง
เป้ าหมายสู งสุ ดที่ตอ้ งการ ในการสอบวิชาต่างๆ นักเรี ยนมักทําได้ดีในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับทักษะ
พื้ น ฐาน แต่ เมื่ อมาถึ งส่ ว นที่ ตอ้ งใช้ความคิ ด และเหตุ ผล นัก เรี ยนยังไม่ ส ามารถทําได้ดี สําหรั บ
ประเทศไทยนั้น วงการศึกษาไทยได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่ องของการคิดนี้มาหลายปี แล้ว ซึ่งทําให้
เกิดแนวความคิดที่นาํ มาใช้ในการสอนหลายเรื่ อง เช่น แนวความคิดเรื่ องการสอนให้ “คิดเป็ น ทํา
เป็ น และแก้ปั ญ หาเป็ น” แต่ แนวคิ ดเหล่ านี้ ยังไม่ ได้รับ การนําไปใช้อย่างกว้างขวาง และปั ญ หา
คุณภาพด้านการคิดขั้นสู งก็ยงั มีอยูเ่ รื่ อยมา ดังนั้นเมื่อมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาขึ้น การมุ่งเน้น
การปฏิรูปการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิดจึงนับเป็ นกระบวนการสําคัญที่
จําเป็ นต้อ งเร่ งปรั บ ปรุ งและพัฒ นากัน อย่างจริ งจัง (ทิ ศ นา แขมมณี แ ละคณะ,2554: 45-46) ซึ่ ง
รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551/2552 ได้รายงานว่า ความสามารถเชิ งวิเคราะห์มีคะแนนเฉลี่ย
ขึ้ น ลงอย่างไม่ ค งที่ โดยคะแนนเฉลี่ ย ในปี การศึ ก ษา 2544-2547 อยู่ระหว่ างร้ อ ยละ 38 – 46 ใน
ภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยความถนัดทางการเรี ยนของนักเรี ยนในชั้นนี้ ในช่ วงปี การศึกษา 25442547 ดีข้ ึนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกปี ที่กล่าวถึงยังคงตํ่ากว่าร้อยละ 50
ซึ่ งข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง
ระหว่างปี การศึกษา 2549 – 2550 จํานวน 902 แห่ ง พบว่า มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์ ส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับพอใช้ ซึ่ งยังคงไม่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพของนักเรี ยนตามที่สมศ.ตั้งไว้ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ได้ผลการประเมินด้านคุณภาพนักเรี ยนที่ได้มาตรฐานระดับดีในมาตรฐานที่ 4 มีสัดส่ วน
ตํ่าอยู่ที่ 10.4 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด (วิทยากร เชี ยงกูล, 2553: 53-54) และจากผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นศรี วิ ชัย วิ ท ยา โดย
สํานั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) (สมศ.) พบว่ า
มาตรฐานด้านผลผลิต มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มี ความคิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด ไตร่ ต รองและมี วิสั ยทัศน์ มี ระดับ คุ ณ ภาพอยู่ในระดับ ดี
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(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา
(สมศ., 2549: 7) ซึ่งโรงเรี ยนได้ต้ งั เป้าหมายที่จะพัฒนาให้อยูใ่ นระดับที่ดียง่ิ ขึ้น
กลุ่มสาระสังคมศึกษาเป็ นวิชาหนึ่ งที่มีความสําคัญและสามารถพัฒนาการคิดของนักเรี ยน
เนื่ องจากเป็ นรายวิชาที่ มุ่งพัฒ นานักเรี ยนให้เป็ นพลเมื องดี ของสังคม และสามารถนําความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมได้ โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั
และเกี่ยวข้องกับนักเรี ยนมากที่สุด เพราะเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทําของ
มนุ ษ ย์ใ นพฤติ ก รรมการผลิ ต การแจกจํา หน่ า ย และการบริ โภคสิ นค้า และบริ การ ซึ่ งใน
ชีวิตประจําวันของนักเรี ยนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 ประการดังกล่าว วิชาเศรษฐศาสตร์จึง
มีบทบาทสําคัญในสังคมปั จจุบนั การเป็ นพลเมืองของประเทศตั้งแต่ระดับเยาวชนในวัยเรี ยนจนถึง
ระดับผูใ้ หญ่ที่ประกอบอาชี พแล้ว จึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจในสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อจะได้เป็ น
พลเมืองที่เข้าใจในสภาพเศรษฐกิ จ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนปั ญหาทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศได้อย่างถู ก ต้อง โดยเฉพาะนัก เรี ย น การได้เรี ยนวิช าเศรษฐศาสตร์ จ ะช่ ว ยฝึ กให้มี
ความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ และยังช่วยให้สามารถ
นําความรู ้ที่ได้จากวิชาเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้งสามารถเข้าใจ
และคาดคะเนสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของประเทศและโลกได้ ทําให้สามารถดําเนิ นชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข (สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2552: 58) ซึ่งในสาระเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการสอนให้บุคคลเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสังคมโลกที่กลายเป็ น “โลกที่ไร้พรมแดนทางด้านเศรษฐกิจ” การ
ที่ จ ะดํา รงตนให้ อ ยู่ ร อดได้ใ นกระแสโลกาภิ ว ัต น์ แ ละยุ ค สารสนเทศที่ ก ํา ลัง จะมาถึ ง นั้ น เรา
จําเป็ นต้องพัฒ นาระบบการศึ กษาให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยเพื่ อสร้ างทรั พยากรมนุ ษย์ที่มี
ความสามารถในด้านการแข่งขัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ: มปป.) แต่จากข้อมูล
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (มปป: 1) พบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน O-net TIMSS PISA ตํ่า ในวิ ช าหลัก และในด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ประกอบกั บ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในหน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ปี การศึกษา 2553 –
2555 พบว่านักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร้อยละ 61.38 ,59.26 และ 61.92 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับตํ่าเมื่ อเที ยบกับเป้ าหมายซึ่ งกําหนดไว้ ร้ อยละ 75 และจากการ
สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
เป้าหมาย โดยสังเกตได้จากการทําใบงาน ทําแบบทดสอบ การตอบคําถาม ตลอดจนการทํากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่างๆในห้องเรี ยน
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จากสภาพปั ญหาที่กล่าวข้างต้น วิธีการหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คือ การจัดการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสม เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาการคิด เพราะการคิดเป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ จ ํา เป็ นอย่ า งเร่ ง ด่ ว นในปลู ก ฝั ง ให้ เกิ ด กับ เยาวชน โดยการฝึ กให้ เด็ ก คิ ด เป็ น รู ้ จ ัก ใช้
วิจารณญาณในการตัดสิ นปั ญหา รวมทั้งให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพื่อตอบรับกับ
สิ่ งที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต การสอนให้นักเรี ยนคิดจึงนับเป็ นจุดเริ่ มที่ดีของการ
พัฒนาการศึกษา เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมีมาก บางปั ญหาแก้ได้เพียงบางจุด บางปั ญหาแก้
ไม่ ไ ด้ หรื อ บางปั ญ หาก็ ไ ม่ มี ผูพ้ ยายามแก้ไข การพัฒ นาศัก ยภาพทางการคิ ด ของเด็ ก เป็ นเรื่ อ ง
ละเอียดอ่อน และเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาํ คัญที่นานาประเทศกําลังจับตามองและให้ความสําคัญสู งสุ ด
ต่อการศึกษาในประเทศ ถ้าเด็กที่ผลิตขึ้นมามีความคิดที่ดี มีคุณภาพก็จะทําให้ปัญหาที่ยงั ค้างคาอยู่
สามารถขจัดออกไปได้ (อุษณี ย ์ โพธิ สุขและคณะ, 2547: 3) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งพัฒนา
กระบวนการทางสมองระดับ สู ง ซึ่ งได้แ ก่ ท ัก ษะการแก้ปั ญ หา ความสามารถในการวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิจารณญาณและการนําไปใช้ เพราะกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้
นัก เรี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ เพิ่ มเติ ม เผชิ ญ กับปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ตประจําวัน และ
สามารถต่อสู ้กับการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เกิ ดขึ้ น อย่างรวดเร็ ว (ประเทื องทิ พย์ นวพรไพศาล,
2535: 1) และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะช่วยส่ งเสริ มให้กระบวนการคิดของนักเรี ยนให้
เกิ ด “ความคิดระดับสู ง” ได้น้ ันต้องสอนให้นักเรี ยนได้มองเห็ นปั ญหา รู ้ จกั ซักถาม คิดวิเคราะห์
พิจารณาคิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อเชื่ อมโยงความคิดไปสู่ แนวทางความคิดไปสู่
แนวทางที่จะแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2532: 104)
จากปั ญหาดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงควรให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในทุกกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนิ นชีวิต ซึ่ งความสามารถ และความถนัดของนักเรี ยนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งเสริ มความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ที่จะสอนให้ได้ผลโดยที่นักเรี ยนมีประสบการณ์ โดยตรงกับกระบวนการคิด การ
สอนให้เกิ ดทักษะการคิดต้องสอนแบบเปิ ดโอกาสให้อภิปรายด้วยการถามคําถามที่แยบยลแต่ไม่
ยากเกิ น ไป ห้องเรี ยนมี บ รรยากาศส่ งเสริ มการแสดงความคิด เห็ น และการจัด การศึ ก ษาต้องมุ่ ง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมและมีความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้ง
ให้โอกาสนัก เรี ยนได้แสดงศัก ยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทําให้นัก เรี ยนรู ้ คุณ ค่า เกิ ด ความ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน แสดงพฤติ กรรมและบทบาทการมี ส่ วนร่ วมได้อย่างเหมาะสม
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 18) ซึ่ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
(Constructivism) ที่ อ ธิ บ ายไว้ว่ า การเรี ย นรู ้ อ าศัย ความรู ้ เดิ ม และการจัด สภาพแวดล้อ มของครู
ระหว่างความรู ้ความเข้าใจที่มีอยูเ่ ดิมและความรู ้ความเข้าใจใหม่ให้กบั นักเรี ยน โดยครู ตอ้ งกระตุน้
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ให้เด็กมีการปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและแสดงออกมา (Wesley A. Hoover, 1996)
และการเรี ยนรู ้น้ ีเป็ นกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน โดยใช้ความรู ้เดิมที่มี
อยู่เป็ นพื้นฐานความรู ้ ซึ่ งเป็ นการเน้นให้นักเรี ยนเกิดทักษะการคิด การค้นคว้า การทดลอง ระดม
พลังสมอง ศึ กษาจากใบความรู ้ สื่ อ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ภายใต้คาํ แนะนํา ดู แล ช่ วยเหลือของ
ผูส้ อนหรื อผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ (ศรี มงคล เทพเรณู, 2548: 122-188) ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีน้ ี
นักเรี ยนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง มีการตั้งเป้ าหมายและวางแผนการศึกษา
ให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของตน มีความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และมีการประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการ
เรี ย นรู ้ ข องครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, 2550: 8) ส่ ว นครู ห รื อ ผูส้ อนนั้ น จะเป็ นผูก้ ระตุ ้น ให้
นักเรี ยนสร้างความหมายการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการตั้งคําถามกระตุน้ ความคิด สร้างสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีอิสระ เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน และ
สังเกตนัก เรี ยนเพื่ อศึ กษาการที่ นักเรี ยนตอบโต้อย่างถูก ต้องตามแนวทางที่ ควรจะเป็ น (Martin,
1994: 46) ซึ่ งการเรี ยนรู ้รูปแบบนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถด้านการคิด พร้อมทั้งฝึ ก
ให้นักเรี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดี (กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2550: 1) เนื่ องจากเครื่ องมือสําคัญที่บุคคลควรนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ
การคิดระดับสู ง การเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ นี้ จะทําให้ความรู ้สามารถถ่ายโอน
จากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ งได้ และการแลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็นแก่กนั และกัน การ
ให้เหตุผลกับความคิดของตนเองหรื อการโต้แย้งความคิดเห็นของบุคคลอื่นจะทําให้นักเรี ยนได้มี
โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรี ยบเทียบกับกระบวนการคิดของผูอ้ ื่น ทําให้มีการ
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสร้างความหมายของสิ่ งต่างๆ จึงช่วยให้นกั เรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนความ
เข้าใจของตนเองเกี่ ยวกับ เรื่ องที่ เรี ยนได้ และได้พ ฒ
ั นาความสามารถในการคิ ด ของตนเองด้ว ย
(ภิญญาพัชน์ ปลากัดทอง, 2551: 82) นอกจากนี้ การที่นกั เรี ยนต้องผนวกความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้
เดิมของนักเรี ยนแล้วเกิดปมขัดแย้งทางความรู ้ จะทําให้นักเรี ยนต้องคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู ้
และประสบการณ์ เพื่ อ หาคํา ตอบและสร้ างความเข้าใจให้ แ ก่ ต นเอง ซึ่ งจะพัฒ นาการคิ ด และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่ นักเรี ยนนําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆได้ (เซลลี นิ ก,
2545: คํานํา)
จากสภาพการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
ทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
ทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivism) มีหลักการสําคัญว่า ในการเรี ยนรู ้นักเรี ยน
จะต้องเป็ นผูก้ ระทํา (active) และสร้างความรู ้ แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยา Constructivist มีความเห็ น
แตกต่างกันในเรื่ องการเรี ยนรู ้ ห รื อการสร้างความรู ้ ว่าเกิ ดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ เนื่ องจากความเชื่ อ
พื้นฐานของทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ ซึ่งมีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ จากทฤษฎีพฒั นาการของ
Piajet และ Vygotsky ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จึงแบ่งออกเป็ น 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ พุ ท ธิ ปั ญ ญานิ ย มที่ มี ร ากฐานมาจากทฤษฎี พ ัฒ นาการของ Piajet
(Cognitive Constructivism) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่านักเรี ยนเป็ นกระทํา (active) และเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ข้ ึน
ในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิ ปัญญาขึ้น เป็ น
เหตุให้นักเรี ยนปรับความเข้าใจเดิ มที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ เกิ ดความสมดุล
ทางพุทธิ ปัญญาหรื อเกิดความรู ้ใหม่ข้ ึน (Flowler and Greens, 1996 อ้างถึงใน สุ รางค์ โค้วตระกูล,
2545: 210)
2. ทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการของ Vygotsky (Social Constructivism) ซึ่ งถือ
ว่านักเรี ยนสร้ างความรู ้ ดว้ ยการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ในขณะที่ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิ จ กรรมหรื องาน ในสภาวะสั ง คม (Social Context) ซึ่ งเป็ นตัว แปรที่ สํ า คัญ และขาดไม่ ไ ด้
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทําให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยการเปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรื อ
ซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning, 1999 อ้างถึงใน สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2545: 210)
แม้ว่ า นั ก จิ ต วิ ท ยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมี ค วามเห็ น
แตกต่างกันในเรื่ องการอธิ บายว่านักเรี ยนสร้างความรู ้อย่างไร แต่ทุกคนต่างมีความเห็นร่ วมกันใน
คุณลักษณะของทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ ดังต่อไปนี้
1) นักเรี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2) การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
3) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้
4) การจัด สิ่ งแวดล้อม กิ จ กรรมที่ คล้ายคลึ งกับ ชี วิต จริ ง ทําให้ นัก เรี ย นเกิ ด การ
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2545: 210 – 211)
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มาร์ ติน (Martin, 1944: 44) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนตามทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ มี
ขั้นตอนดังนี้
1. การสํารวจ (Explore) หมายถึง การที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสังเกต สนับสนุน และ
มีการร่ วมมือกันสํารวจเพื่อให้เห็นปั ญหา
2. การอธิบาย (Explain) หมายถึง การที่ผสู ้ อนมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน เช่น แนะนํา ตั้งถาม
ให้คิด เพื่อให้นกั เรี ยนค้นพบหรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ความรู ้ที่ได้เป็ นความรู ้เชิงประจักษ์
3. การคิดค้นเพิ่มเติม (Explain) หมายถึง การที่ผสู ้ อนช่วยพัฒนาและกระตุน้ นักเรี ยนให้คิด
เป็ นต่อๆไป พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และ
พัฒนาให้มีประสบการณ์กว้างไกลทั้งในเรื่ องธรรมชาติและเทคโนโลยี
4. การประเมินผล (Evaluate) หมายถึง ผูส้ อนประเมินมโนทัศน์ของนักเรี ยนโดยตรวจสอบ
ความคิดที่เปลี่ยนไป รวมถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา การถาม
คําถาม และพัฒนาให้นกั เรี ยนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆด้วย
ไดเวอร์ และเบลล์ (Diver and Bell, 1986 อ้างถึงใน Matthews, 1994) ได้ระบุลกั ษณะและ
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นักเรี ยนสร้างความรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น นํา (Orientation) เป็ นขั้น ที่ นักเรี ยนจะรั บรู ้ ถึงจุ ดมุ่ งหมายและเกิ ดแรงจูงใจในการ
เรี ยนของบทเรี ยน
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม (Elicitation of the prior knowledge) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแสดงออก
ถึงความรู ้ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยน วิธีการที่จะให้นกั เรี ยนแสดงออกอาจทําได้โดยผ่าน
การอภิปรายกลุ่ม การออกแบบโปสเตอร์หรื อเขียนเพื่อแสดงความรู ้ความเข้าใจเดิมที่เขามีอยูแ่ ล้ว
3. ขั้น ปรั บเปลี่ ยนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) ถื อเป็ นขั้นตอนที่ สําคัญ
หรื อ เป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ของการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ขั้น ตอนนี้
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 ทําความกระจ่างและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่างกันและกัน (Clarification and
exchange of ideas) นักเรี ยนจะเข้าใจได้ดีข้ ึน เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่าง
ความคิดของตนกับผูอ้ ื่น ผูส้ อนจะมีหน้าที่อาํ นวยความสะดวก เช่น กําหนดประเด็นกระตุน้ ให้คิด
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3.2 สร้ างความคิ ดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิ ปรายและการสาธิ ต
นักเรี ยนจะเห็ นแนวทาง รู ปแบบ วิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์
แล้วกําหนดความคิดใหม่หรื อความรู ้ใหม่
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of new ideas) โดยการทดลองหรื อการคิดอย่าง
ลึกซึ้ ง นักเรี ยนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรื อความรู ้ในขั้นตอนนี้ นักเรี ยน
อาจจะรู ้ สึกไม่ พึงพอใจความคิดความเข้าใจที่ เคยมี อยู่ เนื่ องจากหลัก ฐานการทดลองสนับสนุ น
แนวคิดใหม่มากกว่า
4. ขั้นนําความคิดไปใช้ (Application of ideas) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนมีโอกาสใช้แนวคิด
หรื อความรู ้ความเข้าใจที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆทั้งที่คุน้ เคยและไม่คุน้ เคย เป็ นการ
แสดงว่านักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
5. ขั้น ทบทวน (Review) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย นักเรี ยนจะได้ทบทวนว่าความคิดความ
เข้าใจของตนเองได้เปลี่ยนไป โดยเปรี ยบเทียบความคิดเมื่อเริ่ มต้นบทเรี ยนกับความคิดเมื่อสิ้ นสุ ด
บทเรี ย น ความรู ้ ที่ นั ก เรี ย นสร้ า งด้ว ยตนเองนั้ นจะทําให้ เกิ ด โครงสร้ างทางปั ญ ญา (Cognitive
structure) ปรากฏในช่วงความจําระยะยาว (long-term memory) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
นักเรี ยนสามารถจําได้อย่างถาวรและสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะโครงสร้างทาง
ปั ญ ญาคื อ กรอบของความหมาย หรื อแบบแผนที่ บุ ค คลสร้ า งขึ้ น ใช้ เป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ตีความหมาย ให้เหตุผล แก้ปัญหา ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการสร้างโครงสร้างทางปั ญญา
ใหม่ นอกจากนี้ ยงั ทบทวนเกี่ยวกับความรู ้สึกที่เกิดขึ้น ทบทวนว่าจะนําความรู ้ไปใช้ได้อย่างไร และ
มีเรื่ องใดที่ยงั สงสัยอยูอ่ ีกบ้าง
ยาเจอร์ (Yager อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2555: 84) ได้เสนอรู ปแบบการสอนแบบ The
Constructivism Learning Model (CLM) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเชิ ญชวน ประกอบด้วยกิ จกรรม ได้แก่ การให้นักเรี ยนสังเกตสิ่ งรอบตัวด้วยความ
อยากรู ้อยากเห็น การถามคําถาม การพิจารณาคําตอบที่เป็ นไปได้ของคําถามที่ต้ งั ขึ้น การจดบันทึก
ปรากฏการณ์ ที่ไม่คาดคิ ดมาก่ อนว่าจะเกิ ดขึ้นแต่เกิ ดขึ้น และผูส้ อนชี้ สถานการณ์ ที่การรั บรู ้ ของ
นักเรี ยนแตกต่างกัน
2. ขั้นสํารวจ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมการ
ระดมพลังสมองเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็ นไปได้ การมองหาสารสนเทศ การทําการทดลองโดยใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ การสังเกตปรากฏการณ์ที่เฉพาะเจาะจง การออกแบบโมเดล การรวบรวมและจัดกระทํา
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ข้อมู ล การใช้ยุท ธวิธีแก้ปั ญ หา การเลื อกทรั พ ยากรที่ เหมาะสม การอภิ ปรายการแก้ปั ญ หา การ
ออกแบบและดําเนิ นการทดลอง การประเมินทางเลือกที่หลากหลาย การมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็ นที่ไม่ตรงกัน การชี้ ความเสี่ ยงและผลที่ตามมา ขอบเขตของการสื บเสาะหาความจริ ง
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ขั้น นําเสนอคําอธิ บ ายและคําตอบของปั ญ หา ประกอบด้ว ยกิ จ กรรม ได้แ ก่ การสื่ อ
ความหมายข้อ มู ล และความคิ ด เห็ น การสร้ างและอธิ บ ายโมเดล การสร้ างคําอธิ บ ายใหม่ การ
ทบทวนและวิจารณ์ คาํ ตอบของปั ญหา การให้เพื่อนประเมินผลการนําเสนอคําตอบ การรวบรวม
คําตอบที่หลากหลาย การชี้ให้เห็นคําตอบที่เหมาะสม และการบูรณาการคําตอบที่ได้กบั ความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
4. ขั้นนําไปปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การตัดสิ นใจ การนําความรู ้และทักษะไป
ใช้การถ่ายโยงความรู ้และทักษะ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความคิดเห็น การถามคําถามใหม่
การนําผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มความคิดเห็น การใช้โมเดลและความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดการ
อภิปรายและการยอมรับจากเพื่อนๆ
เคอร์ ติช (Curtis, 2003: 235) ได้เสนอวิธีสอนตามแนวทฤษฎีทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้
ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น เร้ าความสนใจเพื่ อ เข้าสู่ บ ทเรี ย น (Overview of unit) เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนดึ งดู ด ความ
สนใจของนักเรี ยนโดยใช้คาํ ถาม รู ปภาพ กิจกรรม หรื อสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่
ประเด็นของเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้
2. ขั้นตรวจสอบความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน (Inquiry) เป็ นขั้นที่ ผูส้ อนตรวจสอบความรู ้ เดิ ม
ของนักเรี ยน โดยคําถามเพื่ อให้นักเรี ยนได้ทบทวนหรื อได้ตรวจสอบความรู ้ เกี่ ยวกับประเด็น ที่
จัดการเรี ยนรู ้ คําถามที่ใช้เช่น “นักเรี ยนเคยได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวกับ...” , “นักเรี ยนเคยรู ้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับ...”, “นักเรี ยนนึกถึงอะไรเมื่อพูดถึง ...” , ฯลฯ
3. ขั้นการจัดกิ จกรรมเพื่อให้ความรู ้ ใหม่ (Exploratory activity related to unit topics) เป็ น
ขั้น ที่ ผูส้ อนจัด กิ จกรรมเพื่ อให้ความรู ้ ที่ สัม พัน ธ์กับ ประเด็น ในการจัด การเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจัด
กิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบตั ิ และค้นพบความรู ้ใหม่
4. ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่ (Culmination): เป็ นขั้นที่ผูส้ อนใช้กิจกรรมเพื่อให้นักเรี ยนได้
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ขั้นการนําและสามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริ ง โดยผูส้ อนอาจใช้คาํ ถามหรื อกําหนดสถานการณ์ ให้นักเรี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ที่ตนเองสร้าง
ขึ้นมาใช้แก้ปัญหา เป็ นต้น
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จากการศึกษารู ปแบบวิธีการสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้รูปแบบต่างๆ ผูว้ ิจยั
ได้สงั เคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ดังนี้
1. ขั้น สร้ างแรงจู งใจ เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนเปิ ดใช้สื่ อการเรี ยนรู ้ ต่ างๆกระตุ ้น ให้นัก เรี ยนเกิ ด
ปั ญหา และเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน มีความอยากรู ้อยากเห็น และกระตือรื อร้นที่จะ
เรี ยนรู ้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน มีความอยากรู ้อยากเห็น และกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเดิมที่
ตนมีอยูแ่ ล้วเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยน โดยอาจใช้การอภิปราย การตอบคําถาม การทําแผนผังความคิด
หรื อการแสดงออกในรู ปแบบอื่นๆ ร่ วมกัน
3. ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล เป็ นขั้นที่ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สํารวจ สังเกต
เล่นเกม ทํากิจกรรม จําแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูล หรื อแสวงหาความรู ้ใหม่
ด้วยตนเองจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ร่ วมกัน
4. ขั้น สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เป็ นขั้น ที่ ผู ้ส อนเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้ ร่ วมกั น หา
ความสัมพันธ์หรื อความเชื่อมโยงของความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ จนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของ
ตนเองขึ้นมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแสดงออกถึงองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยอาจใช้การตอบ
คําถาม การพูดอธิบาย การทําแผนผังความคิด หรื อการสร้างสรรค์ชิ้นงานอื่นๆ
5. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นขั้นที่นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามหรื อใช้ความรู ้ที่เกิ ดขึ้นมา
ประยุก ต์ใช้ห รื อ แก้ไ ขปั ญ หาตามสถานการณ์ ห รื อ เงื่ อ นไขที่ ผูส้ อนกําหนดขึ้ น เพื่ อทดสอบว่า
นักเรี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
จากจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฏี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ที่ ก ล่ า วมาข้างต้น จะเห็ น ว่ า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ มีข้ นั ตอนที่ส่งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน โดยเฉพาะในขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล ขั้นสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ และขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ โดยกลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (2550: 1) ได้กล่าวว่า ทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ มีลกั ษณะเด่นคือ การให้ความสําคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและความสําคัญของความรู ้เดิม ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนเป็ น
ผูส้ ร้างความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนสังเกตสิ่ งที่ตนอยากเรี ยนรู ้แล้วค้นคว้าแสวงหา
ความรู ้เพิ่ม เชื่ อมโยงกับความรู ้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับความรู ้ใหม่ กล่าวโดยสรุ ปเป็ นการ
เรี ยนรู ้ โดยให้นักเรี ยนลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง ค้น หาความรู ้ ด้วยตนเอง จนค้น พบความรู ้ และรู ้ จกั สิ่ งที่
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ค้นพบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์ต่อจนรู ้จริ ง รู ้ลึกซึ้ งว่าสิ่ งนั้นคืออะไร มีความหมายสําคัญมากน้อยเพียงไร
การเรี ยนรู ้แบบนี้ จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึ กให้นกั เรี ยนมี
ทักษะทางสังคมที่ดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักเรี ยนกับผูส้ อน สอดคล้องกับกรมวิชาการ
(2542: 24) ที่กล่าวว่า การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการ
ในการคิดได้ คือการฝึ กให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดในการสร้างหรื อค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งตรง
กับแนวคิดของรู ปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ โดยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ศ ัก ดิ์ (2542: 3-4) กล่ าวว่า ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น
ความสามารถในการสื บค้น ข้อเท็จจริ ง เพื่อตอบคําถามเกี่ ยวกับบางสิ่ งบางอย่างโดยการตี ความ
(Interpretation) การจําแนกแยกแยะ (Classification) และการทําความเข้าใจ (Understanding) กับ
องค์ประกอบของสิ่ งนั้นๆและองค์ประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธ์กนั รวมทั้งเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เชิ ง
เหตุและผล (Causal Relationship) ที่ไม่ขดั แย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่หนัก
แน่นและน่าเชื่อถือ
กรมวิชาการ (2542: 140) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นความสามารถของ
บุคคลที่จะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปั ญหา และสถานการณ์ต่างๆรอบตัว ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ถือเป็ นทักษะพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอื่นๆของบุคคล ได้แก่ ทักษะทางสังคม
หรื อการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด ซึ่ งสอดคล้องกับ ชนาธิ ป พรกุล (2544: 221) ที่กล่าวว่า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรื อเรี ยบเรี ยงให้ง่าย
แก่ การทําความเข้าใจ หรื อเป็ นการแยกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ โดยมี เกณฑ์ที่แน่ นอนเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ขอ้ มูล โดยอาศัยความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของบลูม (Bloom อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์, 2549:
73) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง รู ปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อ
หาส่ วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราวหรื อเนื้ อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร
อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผลและที่เป็ นเหตุอย่างนั้นอาศัยหลักอะไร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบ่งแยกประเด็นที่สาํ คัญออกเป็ น 3 ประการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่ งที่กาํ หนดมาให้ว่าอะไรสําคัญหรื อจําเป็ น
หรื อมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล
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2. วิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง การค้น หาว่ าความสําคัญ ย่อ ยๆของเรื่ อ งราวหรื อ
เหตุการณ์น้ นั เกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร
3. วิเคราะห์ หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราว
และการกระทําต่างๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นรวมกันจนดํารงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ ด้เนื่ องจากอะไร โดยยึดอะไร
เป็ นหลักเป็ นแกนกลาง มีส่ิ งใดเป็ นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไรหรื อยึดคติใด
จากการศึกษาแนวคิดหลักการดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivist)
1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเปิ ดใช้สื่อการเรี ยนรู ้ต่างๆ
กระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดปั ญหา และเร้าให้นักเรี ยนเกิ ดความ
สนใจในบทเรี ยน
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนแสดงออก
ถึ ง ความรู ้ ค วามเข้าใจเดิ ม ที่ ต นมี อ ยู่แ ล้ว เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ จ ะ
เรี ยน โดยอาจใช้การอภิปราย การตอบคําถาม การทําแผนผัง
ความคิด หรื อการแสดงออกในรู ปแบบอื่นๆร่ วมกัน
3. ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้
นั ก เรี ยนได้ สํ า รวจ สั ง เกต เล่ น เกม ทํา กิ จ กรรม จํา แนก
แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูล หรื อแสวงหา
ความรู ้ ใ หม่ ด้ว ยตนเองจากสื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ต่ างๆ
ร่ วมกัน
4. ขั้น สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ร่วมกันหาความสัมพันธ์หรื อความเชื่อมโยงของ
ความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่ จนเกิ ดการสร้างองค์ความรู ้ ใหม่
ของตนเอง และแสดงออกถึงองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้น
5. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถาม
หรื อใช้ความรู ้ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้หรื อแก้ไขปั ญหาตาม
สถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่ผสู ้ อนกําหนดขึ้น

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง
ระบบเศรษฐกิจ
ความคิดเห็นของ
นักเรี ยน
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คําถามการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ ได้รับ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อ นเรี ยนหรื อ ไม่
อย่างไร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
3. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ก่อนเรี ยนและ
หลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
3. เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี วิชัยวิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 10 ห้องเรี ยน รวม 388 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 จํานวน 45 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่างง่ าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivist)
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
2.2.3 ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวทฤษฎีทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั เป็ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที จํานวน 12 คาบเรี ยน
4. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ใช้เนื้ อหาสาระที่ระบุในคําอธิ บายรายวิชา และตัวชี้ วดั ที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งมี รายละเอียดของเนื้ อหา
เกี่ยวกับเรื่ อง ระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆใน
โลก ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาดประเภทต่างๆ การกําหนดราคาตามอุป
สงค์และอุปทาน และการกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะสําหรับการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และให้ความสําคัญกับความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม โดยผูส้ อน
เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สังเกตสิ่ งที่ตนอยากเรี ยนรู ้ ได้คน้ คว้าแสวงหาข้อมูล ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จนค้นพบความรู ้ และมีกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมกับความรู ้
ใหม่ จนเกิ ด เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ นั ก เรี ย นสร้ า งขึ้ น ได้ด้ว ยตนเอง และสามารถนํา ความรู ้ น้ ั นไป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างแรงจูงใจ 2) ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
3) ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล 4) ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทํางานของสมองที่แสดงให้เห็น
ถึ งความเข้าใจในเรื่ องต่ างๆอย่างละเอี ย ด สามารถจําแนก แยกแยะส่ วนประกอบ ตลอดจนหา
ความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจ การประเมินผล หรื อ
สรุ ป ความสําคัญ ของสิ่ งนั้น ๆ สามารถวัด ได้ 3 ด้าน ได้แ ก่ 1) การวิเคราะห์ ความสําคัญ 2) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3) การวิเคราะห์หลักการ โดยวัดด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ วัดได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบ
เศรษฐกิ จ ซึ่ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. ความคิดเห็ น หมายถึง ระดับความรู ้สึกนึ กคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert)
5. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2557
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
2. ผูส้ อนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ การศึ ก ษาได้แนวทางในการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
3. ผูส้ อนได้แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นาํ เสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรยนศรี วิชยั วิทยา
1.1 หลักสู ตรสถานศึกษา
1.2 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2.1 ความหมายของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2.3 ประเภทของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2.4 การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2.5 บทบาทของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้
2.6 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.1 ความหมายของการคิด
3.2 ความหมายของทักษะการคิด
3.3 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
3.4 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
3.5 การวัดความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
4.1.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.1.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4.2.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
1.1 หลักสู ตรสถานศึกษา
ความนํา
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา พุทธศักราช 2557 จัดทําและปรับปรุ งขึ้นโดย
เที ยบเคียงจากหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ได้นาํ ไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อสนอง
นโยบายการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้อ งการของท้อ งถิ่น และความเจริ ญ ก้าวหน้าทางวิท ยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุกต์โลกาภิ วตั น์
และให้บรรลุผลตาม มาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุท ธศัก ราช 2542 กล่า วไว้ว่า
“การจัด การศึ ก ษาต้อ งเป็ นไป เพื่อ พัฒ นาคนไทยให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบูร ณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข”
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้
ชี้ ใ ห้เห็น ถึง ความจําเป็ นในการปรั บ เปลี่ ยนจุ ด เน้น ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนในสังคมไทยให้ มี
คุณธรรม และมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน่ คง แนวการ
พัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะและความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นในการดํารงชีวิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยัง่ ยืน (สภาพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2549) ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้อ งกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งส่ งเสริ มนักเรี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเป้ าหมายของหลักสู ตรใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติ และพื้น ฐานในการดํารงชีวิต
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การพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการ การนําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของนักเรี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อใช้เป็ นทิศทางในการ
จัดทําหลักสู ตร การเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาํ หนดโครงสร้างเวลาเรี ยนขั้นตํ่า
ของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ใ นแต่ ล ะชั้ นปี ไว้ใ นหลั ก สู ตรแกนกลางฯ และโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ โรงเรียน
รักความเป็ นไทย ใฝ่ เรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม นําสู่ สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
"Love Thai, desire to learn, together with morality, lead to universe based on the
Sufficiency Economy"
พันธกิจ

โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา มุ่งมัน่ จะดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์โดยการประสานความร่ วมมือ
เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน โดยดําเนินการดังนี้
1. พัฒนาหลักสู ตรและจัดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานสากล
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรักความเป็ นไทย ใฝ่ เรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
4. พัฒนาศักยภาพครู ท้ งั ระบบตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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ตารางที่ 1

โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา/และ
วัฒนธรรม
-ประวัติศาสตร์
-ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดํารงชีวติ ในสังคม
-ภูมิศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน(พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
-กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
-ลูกเสื อ ยุวกาชาด รักษาดินแดน
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
รวมเวลาเรี ยน

หมายเหตุ

120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
160(4 นก.)
40(1 นก.)
120(3 นก.)

120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
160(4 นก.)
40(1 นก.)

120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
160(4 นก.)
40(1 นก.)

240(6 นก.)
240(6 นก.)
240(6 นก.)
320(8 นก.)
80(2 นก.)

120(3 นก.)

120(3 นก.)

240(6 นก.)

80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
120(3 นก.)
880(22 นก.)

120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
240(6 นก.)
1,640(41 นก.)
ไม่นอ้ ยกว่า 1,600 ชม.

120

120

360

120

120

360
รวม 3 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 3,600 ชม.

80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
880(22 นก.) 880(22 นก.)
ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง

120

120

ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ชัว่ โมง/ปี

รายละเอียดเวลาเรี ยนระบุในแผงโครงสร้างแต่ละแผนการเรี ยน
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1.2 โครงสร้ างรายวิชาสั งคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชา ส32103 สั งคมศึกษา 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หน่ วยกิต
ศึกษา และอภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาท
ของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิ จ
ศึ กษาความหมาย วิวฒ
ั นาการของสหกรณ์ ในประเทศไทย ตระหนัก ถึ งความสําคัญ ของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข
ตระหนัก ถึ งความสําคัญ ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที่ มี ต่ อเศรษฐกิ จ สั งคมของ
ประเทศ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ความสําคัญ
ของระบบสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับชุ มชนและประเทศ การพัฒ นาประเทศที่ นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปั จจุบนั บทบาท
ของรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการเก็บภาษี
ประเภทต่างๆ และการใช้จ่ายของรัฐ ผลกระทบที่เกิ ดจากภาวะทางเศรษฐกิ จและแนวทางการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ศึกษา วิเคราะห์วิวฒั นาการของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒั น์ของไทย ปั จจัย
ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปิ ดเสรี ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ท าง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริ การ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศ
ไทย ตลอดจนแนวคิ ด พื้ น ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ การค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์ก รความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญในภูมิภาคต่าง ๆของโลก ปั จจัยต่าง ๆที่นาํ ไปสู่ การพึ่งพา การแข่งขัน
การขัด แย้ง และการประสานประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ผลกระทบจากการดําเนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สื บค้นข้อมูล ผลกระทบของการ
เปิ ดเสรี ท างเศรษฐกิ จ ในยุคโลกาภิ ว ฒ
ั น์ ที่ มี ผ ลต่ อสั งคมไทย ผลดี ผ ลเสี ยของความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิ จระหว่างประเทศในรู ปแบบต่ าง ๆการใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมในการสร้ างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก การแก้ปัญหาการดําเนิ นชีวิต
ตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
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เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดขั้นสู ง
โดยเฉพาะความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และมี ค วามสามารถตัด สิ น ใจนําความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ให้การศึกษาและการปฏิบตั ิในเรื่ องศีล สมาธิ ปั ญญา เพื่อปลูกฝัง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมส่ วนรวม ต่อเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วดั
ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4
ส 3.1 ม4-6/2
ส 3.2 ม4-6/2
ส 3.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วดั
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของหน่วยการเรี ยนรู ้รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
โครงสร้ างรายวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชา ส32103 สั งคมศึกษา 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วย ชื่ อหน่ วย มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1
ระบบ
มาตรฐานที่ ส3.1
เศรษฐกิจ เข้าใจและสามารถ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรที่มี
อยูจ่ าํ กัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
คุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ม.4-6/1 อภิปราย
การกําหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ

สาระสํ าคัญ/
เวลา นํา้ หนัก
ความคิดรวบยอด (ชั่วโมง) คะแนน
- ความหมายและ
12
25
ข้อมูลพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์
- ระบบเศรษฐกิจของ
โลกในปั จจุบนั ผลดี
และผลเสี ยของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ
- ตลาดและประเภท
ของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสี ยของตลาด
ประเภทต่าง ๆ
- การกําหนดราคาตาม
อุปสงค์ และอุปทาน
การกําหนดราคาในเชิงกล
ยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
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หน่ วย ชื่ อหน่ วย มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
2
สหกรณ์ มาตรฐานที่ ส3.1
เข้าใจและสามารถ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรที่มี
อยูจ่ าํ กัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
คุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ม.4-6/3 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ
ม.4-6/4 วิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข

สาระสํ าคัญ/
ความคิดรวบยอด
สหกรณ์มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในระดับ
ชุมชนและ
ระดับประเทศ

เวลา นํา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8
15
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หน่ วย ชื่ อหน่ วย มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
3
เศรษฐกิจ มาตรฐานที่ ส3.1
พอเพียง เข้าใจและสามารถ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรที่มี
อยูจ่ าํ กัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
คุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ส3.1 ม.4-6/2
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ

สาระสํ าคัญ/
ความคิดรวบยอด
- การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดําเนินชีวติ ของ
ตนเอง และครอบครัว
- การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า
และบริ การ
- ปัญหาการพัฒนา
ประเทศที่ผา่ นมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ผา่ น
มา
- การพัฒนาประเทศที่
นําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมฉบับปัจจุบนั

เวลา นํา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
6
10
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หน่ วย ชื่ อหน่ วย
ที่
การเรียนรู้
4
การเงิน
และการ
คลัง

5

ความ
ร่ วมมือ
ทาง
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.2
เข้าใจระบบและ
สถาบันทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความ
จําเป็ นของการ
ร่ วมมือกันทาง
เศรษฐกิจใน
สังคมไทย.
3.2 ม4-6/2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวตั น์ที่มี
ผลต่อสังคมไทย

สาระสํ าคัญ/
เวลา นํา้ หนัก
ความคิดรวบยอด (ชั่วโมง) คะแนน
-วิวฒั นาการของการ
8
10
เปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวฒั น์ของ
ไทย
-ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
มีผลต่อการเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
- ผลกระทบของการ
เปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีต่อ
ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การค้าและบริ การ
- การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

มาตรฐาน ส 3.2
เข้าใจระบบและ
สถาบันทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความ
จําเป็ นของการ
ร่ วมมือกันทาง
เศรษฐกิจใน
สังคมไทย

- บทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศใน
เวทีการเงินโลกที่มีผล
กับประเทศไทย

6

10
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หน่ วย ชื่ อหน่ วย
ที่
การเรียนรู้
5
ความ
ร่ วมมือ
ทาง
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ผลการเรียนรู้
ม.4-6/2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวตั น์ที่มี
ผลต่อสังคมไทย
ม.4-6/3 วิเคราะห์
ผลดี ผลเสี ยของ
ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรู ปแบบ
ต่าง ๆ

ระหว่ างภาค
ปลายภาค
รวม

สาระสํ าคัญ/
เวลา นํา้ หนัก
ความคิดรวบยอด (ชั่วโมง) คะแนน
-การพัฒนาประเทศให้
มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ก้าวหน้าจําเป็ นจะต้อง
มีกิจกรรมการพัฒนา
หลายด้านนับตั้งแต่
การค้าระหว่าง
ประเทศ การเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจและ
ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีบทบาทสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ
- บทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศใน
เวทีการเงินโลกที่มีผล
กับประเทศไทย
38
70
2
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จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้ว่า หลักสู ตรของโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กาํ หนดให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรี ยนวิชาสังคมศึกษา สาระการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดของ
เนื้ อหาที่ตอ้ งเรี ยน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆในโลก ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาดประเภทต่างๆ การกําหนด
ราคาตามอุปสงค์และอุปทาน และการกําหนดราคาในเชิ งกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย จํานวน 12 คาบ
เรี ยน ซึ่ งจากตัวชี้ วดั และและสาระสําคัญที่ปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเนื้ อหาวิชาและ

30

เป้ าหมายในหน่ วยการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเน้นให้นักเรี ยนได้ใช้ความสามารถในด้านการคิดโดยเฉพาะ
การคิดวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงเลือกหน่วยการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมาใช้เป็ นหน่วยในการวิจยั
2. การจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
2.1 ความหมายของทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivist) มีการเรี ยกโดยใช้คาํ ที่หลากหลาย เช่น สรรค
นิยม การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อ คอนสตรัคติวิซึม ฯลฯ เพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
งานวิจยั ฉบับนี้จะใช้คาํ ว่า “ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้” ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ได้มีนกั การ
ศึกษาและผูส้ นใจหลายท่านให้ความหมาย ไว้ดงั นี้
สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2544: 34) ได้ให้ความหมายว่า Constructivist เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเมื่อ
นั ก เรี ย นสร้ า งความรู ้ อ ย่ า งตื่ น ตัว ด้ว ยตนเอง โดยพยายามสร้ า งความเข้า ใจ (Understanding)
นอกเหนื อเนื้ อหาความรู ้ที่ได้รับ โดยการสร้างสิ่ งแทนความรู ้ (Representation) ขึ้นมา ซึ่ งต้องอาศัย
การเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง
กมล สุ ด ประเสริ ฐ (อ้างถึ งใน เรณู จิ น สกุล, 2554: 58) กล่ าวว่า Constructivist เป็ นหลัก
ปรัชญา มีแนวความคิดว่ามนุษย์สามารถสร้างปัญญา หรื อภูมิปัญญาของตนเองได้ ด้วยกระบวนการ
สร้างความรู ้ที่เริ่ มต้นจากการแสวงหาข้อมูล นั่นคือ มนุ ษย์สามารถนําเอาข้อมูลมาปฏิสัมพันธ์กนั
จนทําให้เกิ ดเป็ นข้อมูลความรู ้และเอาข้อมูลความรู ้มาปฏิสัมพันธ์กนั จัดวิเคราะห์ แยกแยะ หรื อ
จําแนกเป็ นหมวดหมู่ สร้างสรรค์ทาํ ให้เกิดความรู ้ และในที่สุดถ้าเอาความรู ้เหล่านั้นมาเปรี ยบเทียบ
ทดสอบกับความรู ้เดิมแล้วรับหรื อปรับเข้ากับความรู ้เดิม ทําให้บงั เกิดสติปัญญาหรื อภูมิปัญญา
กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) ได้กล่าวถึง
ทฤษฎี การสร้ างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและความสําคัญของความรู ้เดิ ม โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดง
ความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนสังเกตสิ่ งที่ตนอยากเรี ยนรู ้แล้วค้นคว้าแสวงหาความรู ้
เพิ่มเชื่ อมโยงกับความรู ้ เดิ ม ประสบการณ์ เดิ ม ผนวกกับความรู ้ ใหม่ จนสร้ างสรรค์เกิ ดเป็ นองค์
ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ กล่าวโดยสรุ ปเป็ นการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์จนรู ้จริ ง รู ้ลึกซึ้งว่าสิ่ งนั้นคือ
อะไร มี ค วามสํ า คัญ มากน้ อ ยเพี ย งไร ซึ่ งการเรี ยนรู ้ รู ป แบบนี้ จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนได้พ ัฒ นา
ความสามารถในด้านการคิด พร้อมทั้งฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างนักเรี ยนกับผูส้ อน
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สุ รางค์ โค้วตระกูล (2545: 210 – 211 ) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนต้องเป็ นผูก้ ระทํา (active) และสร้างความรู ้ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญ
ของทฤษฎี คือ นักเรี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้
เดิ ม และความเข้า ใจที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ของนั ก เรี ย น การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมและการจัด
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกิ จกรรมที่ คล้ายคลึ งกับชี วิตจริ งมี ความสําคัญ ต่อการเรี ยนรู ้ และจะทําให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
ฟอสน๊อต (Fosnot, 1996: 6) กล่าวถึง Constructivist ว่า เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้และการ
เรี ยนรู ้ และเป็ นการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา มานุ ษยวิทยา ว่าความรู ้คืออะไร
และได้ความรู ้มาอย่างไร ทฤษฎีอธิ บายความรู ้ว่าเป็ นสิ่ งชัว่ คราว มีการพัฒนา ไม่เป็ นปรนัยและถูก
สร้ างขึ้ น ภายในตัวบุ คคล โดยอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและวัฒ นธรรม ส่ วนการเรี ยนรู ้ ตามแนว
ทฤษฎี น้ ี เป็ นกระบวนการที่ สามารถควบคุมได้ดว้ ยตนเอง ในการต่อสู ้กับความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้น
ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นการสร้างตัวแทนใหม่ และสร้างโมเดล
ของความจริ งโดยคนเป็ นผู ้ส ร้ า งความหมายด้ ว ยเครื่ องมื อ ทางวัฒ นธรรม และเป็ นการ
ประนี ประนอมความหมายที่สร้างขึ้นโดยผ่านกิจกรรมทางสังคม ผ่านการร่ วมมือ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
มาร์ ติน (Martin, 1994: 6) กล่าวว่า Constructivist เน้นว่านักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้โดยการ
สร้างความรู ้หรื อการค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเปรี ยบเทียบความรู ้เดิ มหรื อเชื่ อมความรู ้ที่มีอยู่
เดิมกับความรู ้ใหม่
วิลสัน (Wilson, อ้างถึงใน สมกมล กาญจนวิบูลย์, 2554: 25) กล่าวถึง ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซึ ม ว่าเป็ นทฤษฎีของความรู ้ที่ใช้อธิ บายว่าบุคคลสร้างความรู ้ได้อย่างไร และอะไรบ้าง ทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ จึงเป็ นวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่ องของความรู ้และการเรี ยนรู ้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และให้ความสําคัญกับความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สังเกตสิ่ งที่ตนอยากเรี ยนรู ้ ได้คน้ คว้าแสวงหาข้อมูล ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งจนค้นพบความรู ้ และมีกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้ใหม่ จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ นี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถในด้านการคิด และฝึ กให้
นักเรี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดีข้ ึนด้วย
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2.2 แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) กล่าวว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จัดเป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มปั ญญานิ ยม (Cognitive
Psychology) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Piaget และ Ausubel แนวคิดที่สาํ คัญคือ
1. ผลการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ ความรู ้ และประสบการณ์เดิมของ
นักเรี ยน
2. การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการสร้ างมโนทัศน์ เช่ น สร้างความคิด คําจํากัดความ และข้อสรุ ป
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมากกว่าการรับฟัง
3. มโนทัศน์ที่สร้างขึ้น อาจเป็ นที่ยอมรับหรื อไม่ยอมรับก็ได้
4. นักเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้และเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
แนวคิ ด ของ Piaget (Piaget อ้างถึ งใน สมกมล กาญจนวิบู ลย์, 2554: 26) มี ค วามเห็ น ว่า
คนเราเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยกระบวนการปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ไปสู่ ภ าวะที่ ส มดุ ล ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลไกพื้นฐานสองอย่าง คือ กระบวนการดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกาย และกระบวนการปรับ
ขยายโครงสร้าง
1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่อินทรี ยซ์ ึมซาบประสบการณ์
ใหม่เข้าสู่ ประสบการณ์เดิม ที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน แล้วสมองก็ปรับและรวบรวมปรับเหตุการณ์
ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรี ยนรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมเปรี ยบเทียบกับการดูดซึ มของ
อวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงที่ร่างกายได้รับไว้ได้
2. กระบวนการปรั บขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องจาก
กระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบเอาเหตุการณ์ใหม่เข้ามาแล้วปรับสู่ โครงสร้างเดิมแล้ว
ปรากฏว่า ประสบการณ์ที่รับเข้ามาใหม่คุณสมบัติเหมือนกับประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่จะ
ถูกซึมซาบและปรับเข้าหาประสบการณ์เดิม คือ ทําให้ประสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แต่ถา้
ไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึ มซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้ สมองก็
จะสร้างโครงสร้างใหม่ข้ ึนมาแทนเพื่อให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่น้ นั
นอกจากนี้ Piaget ยังได้กล่าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาจะเป็ นไปได้ชา้ หรื อเร็ วแตกต่าง
กันนั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
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1. การเจริ ญ เติ บโตของร่ างกายและวุฒิภาวะ คือ มี พฒ
ั นาการทางร่ างกายและอวัยวะรั บ
สัมผัส ระบบประสาทมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และ
การฝึ กฝนที่ได้รับ
2. ประสบการณ์ Piaget แบ่งประสบการณ์ออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ ประสบการณ์ทางกายภาพ
(Physical Experience) กั บ ประสบการณ์ ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical Experience)
ประสบการณ์ ท างกายภาพ คื อ ประสบการณ์ ที่ เด็ ก ได้จ ากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ สิ่ ง ของและ
ประสบการณ์ในสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการอย่างสมบูรณ์โดยสอดคล้องกับ
วุฒิภาวะและสติปัญญาอันงอกงามของเด็ก ควรมีการจัดประสบการณ์ ท้ งั 2 แบบให้กบั เด็กมากๆ
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ เพื่อความเข้าใจยิง่ ขึ้น
1. การมีปฏิสัมพันธ์และการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม คือ การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่นในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ สภาพแวะล้อมต่างๆในสังคม อันได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู ค่านิยมและ
ความเชื่ อในเรื่ องราวต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนวิธีการ นักการศึกษาแต่ละคนจะได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่ งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
2. ภาวะสมดุล Piaget อ้างถึงภาวะสมดุลว่าเป็ นกลไกภายในตัวที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวเองให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ ซึ่ งการปรั บตัวเองนี้ จะประกอบด้วยกระบวนการที่ สําคัญ 2 ประการ คื อ
กระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับขยายโครงสร้าง ดังนั้น พัฒนาการทางสมองจะเกิดขึ้นได้
ก็ดว้ ยการปรับตัวและการจัดระบบโครงสร้างภายในสมองนั้น
นักทฤษฎีที่สาํ คัญอีกคนหนึ่ งที่มีผลต่อแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ได้แก่ Ausubel
(David Ausubel อ้างถึงใน สมกมล กาญจนวิบูลย์, 2554: 27) ที่มีความเห็นว่า โครงสร้างส่ วนบุคคล
(The Child’s Own Personal constructs ) เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของการศึกษา สิ่ งสําคัญที่สุด
ที่ครู จะต้องรู ้ในจุดเริ่ มแรกของการสอน คือ สิ่ งที่เด็กรู ้ เพื่อที่ครู ได้วางแผนการสอนโดยใช้ความรู ้
เดิมและกลวิธีการเรี ยนรู ้เดิมของเด็กเป็ นจุดเริ่ มต้น ทรรศนะนี้ ยอ่ มเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้อย่างยิ่ง แต่กลุ่มทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายด้วยภาษา (Mearningful Verbal Learning) ของ Ausubel ซึ่ งเสนอให้มีการ
จัด โครงสร้ างทางความคิ ด (Advance Organizer) ให้แก่ เด็ก ก่ อนที่ จะให้เด็ก ได้รับ ประสบการณ์
เฉพาะรู ปธรรมของโครงสร้างนั้น
นอกจากนี้ Vygotsky (Vygotsky อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2550: 92) ยังได้อธิ บายว่า ปกติ
เมื่อมีการวัดพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก เรามักจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการวัดเพื่อดูว่า
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สิ่ งที่เด็กทําได้น้ นั เป็ นสิ่ งที่เด็กในระดับอายุใดโดยทัว่ ไปสามารถทําได้ ดังนั้น ผลการวัดจึงเป็ นการ
บ่ งบอกถึ งสิ่ งที่ เด็ก ทําได้อยู่แล้ว คื อ เป็ นระดับพัฒ นาการที่ เด็กบรรลุ ห รื อไปถึ งแล้ว ดังนั้น ข้อ
ปฏิบตั ิที่ทาํ กันอยูก่ ็คือการสอนให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น จึงเป็ นการตอกยํ้า
ให้เด็กอยูใ่ นระดับพัฒนาการเดิม ไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาขึ้น Vygotsky กล่าวว่า เด็กทุกคนมีระดับ
พัฒ นาการทาเชาว์ปั ญ ญาที่ ตนเป็ นอยู่ และมี ระดับ พัฒ นาการที่ ตนมี ศกั ยภาพไปให้ถึงช่ วงห่ าง
ระหว่างระดับที่เด็กเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั กับระดับที่เด็กมีศกั ยภาพเจริ ญเติบโตนี้ เอง เรี ยกว่า “zone of
proximal development” หรื อ “zone of proximal growth” ซึ่ งช่วงห่ างนี้ จะมีความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล แนวคิดนี้ ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับการสอน ซึ่ งเคยมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง
(liner) หรื ออยูใ่ นแนวเดียวกัน เปลี่ยนแปลงไปเป็ นอยูใ่ นลักษณะที่เหลื่อมลํ้ากัน โดยการสอนต้อง
นําหน้าระดับพัฒนาการเสมอ
สรุ ปได้ว่า แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ เริ่ มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ
ศตวรรษที่ 1970 – 1980 โดยเริ่ มต้น จากแนวคิด ของ Piaget ที่ เชื่ อว่ามนุ ษ ย์เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้โดย
กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมเพื่อไปสู่ สภาวะที่สมดุล โดยผ่านกระบวนการดูดซึ มและ
ปรับขยายโครงสร้ าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Ausubel ที่ กล่าวว่าโครงสร้างส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ ง
สําคัญในการเรี ยนรู ้ ครู จะต้องวางแผนใช้ความรู ้เดิมของเด็กเป็ นจุดเริ่ มต้นสําหรับการเรี ยนรู ้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไวกอสกี้ ที่เชื่ อว่ามนุ ษย์เรามีระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาที่เรี ยกว่า
Zone of Proximal Development ซึ่ งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลทําให้การจัดการเรี ยนการ
สอนเปลี่ ย นจากการจัด แบบเส้ น ตรงเป็ นการจัด การสอนที่ ห ลากหลายนําหน้าพัฒ นาการของ
นักเรี ยน
2.3 ประเภทของทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ (Constructivist) อธิ บ ายว่าการเรี ยนรู ้ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ นัก เรี ย นสร้ าง
ความรู ้ อย่างตื่ น ตัวด้วยตนเองโดยพยายามสร้ างความเข้าใจ (Understanding) นอกเหนื อเนื้ อ หา
ความรู ้ที่ได้รับ โดยการสร้างสิ่ งแทนความรู ้ (Representation) ขึ้นมา ซึ่ งต้องอาศัยการเชื่ อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นมาในช่วง ค.ศ.1980s และ 1990s และรากฐานของหลักทฤษฎี น้ ันมาจาก
การศึกษาวิจยั การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ในสภาพจริ ง ตามแนวคิดนี้บทบาทของนักเรี ยนคือผูส้ ร้างความรู ้
ในขณะที่ ผูส้ อนมี บ ทบาทเป็ นผูแ้ นะนําทางพุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive guide) ที่ ให้ ค าํ แนะนําและ
รู ปแบบเกี่ ยวกับภารกิ จการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บทบาทของนักเรี ยนคือลงมือกระทําการเรี ยนรู ้
ส่ วนบทบาทของนักออกแบบสื่ อคือผูส้ ร้างสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ที่ให้นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์
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อย่างมี ความหมายกับเนื้ อหา สื่ อ ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั หลายที่ อยู่รอบตัวนักเรี ยน ในงานทาง
เทคโนโลยีการศึ กษาได้นําทฤษฎี คอนสตรั คติวิสต์ที่สําคัญ 2 กลุ่มแนวคิดมาใช้เป็ นพื้นฐาน คือ
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์เชิ งปั ญ ญา (Cognitive Constructivism) และทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิส ต์เชิ ง
สังคม (Social Constructivism) (สุ มาลี ชัยเจริ ญ, 2544: 34 - 35)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปั ญญา มีรากฐานมาจากแนวคิดของเพียเจต์ โดยมีหลักสําคัญว่า
มนุ ษย์เราต้อง “สร้าง” (Construct) ความรู ้ดว้ ยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ซึ่ งประสบการณ์
เหล่านั้นจะกระตุน้ ให้นักเรี ยนสร้างโครงสร้างทางปั ญญา หรื อเรี ยกว่า สกีมา (Schemas) รู ปแบบ
การทําความเข้าใจ (Mental Model) ในสมอง โครงสร้างทางปั ญญาเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
(Change) ขยาย (Enlarge) และซับซ้อนขึ้นได้ โดยผ่านทางกระบวนการดูดซึ ม (Assimilation) และ
การปรับเปลี่ยน (Accomodation) ดังนั้นบทบาทของครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนตามแนวคิดของเพียเจต์
บทบาทที่สาํ คัญคือ การจัดเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมที่ให้นกั เรี ยนได้สาํ รวจ ค้นหา ตามธรรมชาติหอ้ งเรี ยน
ควรเติมสิ่ งที่น่าสนใจที่จะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างตื่นตัว โดยการขยาย
สกีมาผ่านทางประสบการณ์ดว้ ยวิธีการดูดซึ มและการปรับเปลี่ยน ซึ่ งเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากการ
ปรับเข้าสู่ สภาวะสมดุล (Equilibrium)
พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิ งสังคม มาจากแนวคิดของไวกอสกี้ (Vygotsky)
ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู ้ของมนุ ษย์ใน 2 แนวคิดที่ว่า บริ บทการเรี ยนรู ้ทางสังคม (Social
Context Learning) วัฒนธรรม ภาษา จะเป็ นเครื่ องมือทางปั ญญาที่จาํ เป็ นสําหรับการสร้างความรู ้
และไวกอสกี้ เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์เรามี ร ะดับ พัฒ นาการทางเชาว์ปั ญ ญาที่ เรี ย กว่ า Zone of Proximal
Development ถ้าใครที่อยู่เหนื อโซนนี้ สามารถที่จะเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ได้เองได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ตอ้ งได้รับการช่ วยเหลือ แต่ถา้ ใครที่อยู่ใต้โซนนี้ จะเป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถเรี ยนรู ้หรื อแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง จึงจําเป็ นที่จะต้องมีฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) ไว้คอยช่วยให้สามารถข้ามไปอยู่
เหนื อโซนได้ และไวกอสกี้ยงั เชื่อว่ามนุษย์เราไม่ได้อยูเ่ หนื อโซนในทุกเรื่ อง ดังนั้นในการออกแบบ
การเรี ยนการสอนจึงต้องมีการจัดฐานความช่วยเหลือไว้คอยสนับสนุนนักเรี ยน
2.4 การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
นัก การศึ ก ษาและนัก วิช าการหลายท่ านได้อ ธิ บ ายถึ ง การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ไว้ ดังนี้
มาร์ ติน (Martin อ้างถึงใน พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์, 2545: 68) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ มีข้ นั ตอนดังนี้
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1. การสํารวจ (Explore) หมายถึง การที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสังเกต สนับสนุน การ
ร่ วมมือกันสํารวจเพื่อให้เห็นปั ญหา
2. การอธิ บาย (Explain) หมายถึง การที่ผูส้ อนมีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยน เช่น แนะนํา ถาม
ให้คิด เพื่อให้นกั เรี ยนค้นพบหรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ความรู ้ที่ได้เป็ นความรู ้เชิงประจักษ์
3. การคิดค้นเพิ่มเติม (Explain) หมายถึง การที่ผสู ้ อนช่วยพัฒนานักเรี ยนให้คิดเป็ นต่อๆไป
พัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ พัฒ นาการทํางานร่ วมกัน เป็ นกลุ่ ม และพัฒ นาให้มี
ประสบการณ์กว้างไกลทั้งเรื่ องธรรมชาติและเทคโนโลยี
4. การประเมิ น ผล (Evaluate) หมายถึ ง การประเมิ น ผล ผูส้ อนประเมิ น มโนทัศ น์ ข อง
นักเรี ยนโดยตรวจสอบความคิดที่เปลี่ยนไปและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั ิ การ
แก้ปัญหา การถามคําถาม ตลอดจนพัฒนาให้นกั เรี ยนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคน
อื่นๆด้วย
ไดเวอร์ และเบลล์ (Diver and Bell 1986, อ้างถึ งใน พิมพันธ์ เดชะคุ ปต์, 2545: 46-47) ได้
ระบุลกั ษณะและขั้นตอนของการสอนที่เน้นนักเรี ยนสร้างความรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา (Orientation) เป็ นขั้นที่ นักเรี ยนจะรับรู ้ถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรี ยน
บทเรี ยน
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม (Elicitation of the prior knowledge) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแสดงออก
ถึงความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิ มเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยน วิธีการให้นักเรี ยนแสดงออกอาจทําได้โดย
การอภิปรายกลุ่ม การให้นกั เรี ยนออกแบบโปสเตอร์หรื อเขียนเพือ่ แสดงความรู ้ความเข้าใจที่เขามีอยู่
แล้ว
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) เป็ นขั้นตอนที่สําคัญหรื อ
เป็ นหัวใจสําคัญตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 ทําความกระจ่างและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่างกันและกัน (Clarification and
exchange of ideas) นักเรี ยนจะเข้าใจได้ดีข้ ึน เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่าง
ความคิดของตนกับผูอ้ ื่น
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3.2 สร้ างความคิ ดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิ ปรายและการสาธิ ต
นักเรี ยนจะเห็ นแนวทาง รู ปแบบ วิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์
แล้วกําหนดความคิดใหม่หรื อความรู ้ใหม่
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of new ideas) โดยการทดลองหรื อการคิดอย่าง
ลึกซึ้ ง นักเรี ยนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรื อความรู ้ในขั้นตอนนี้ นักเรี ยน
อาจจะรู ้ สึกไม่ พึงพอใจความคิดความเข้าใจที่ เคยมี อยู่ เนื่ องจากหลัก ฐานการทดลองสนับสนุ น
แนวคิดใหม่มากกว่า
4. ขั้นนําความคิดไปใช้ (Application of ideas) เป็ นขั้นตอนที่ นักเรี ยนมีโอกาสใช้แนวคิด
หรื อความรู ้ความเข้าใจที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆทั้งที่คุน้ เคยและไม่คุน้ เคย เป็ นการ
แสดงว่านักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
5. ขั้นทบทวน (Review) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย นักเรี ยนจะได้ทบทวนว่าความคิดความเข้าใจ
ของเขาได้เปลี่ยนไป โดยเปรี ยบเทียบความคิดเมื่ อเริ่ มต้นบทเรี ยนกับความคิดของเขาเมื่อสิ้ นสุ ด
บทเรี ยน
ยาเจอร์ , (Yager อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2555: 84) ได้เสนอแนวการสอนแบบ The
Constructivism Learning Model (CLM) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเชิ ญชวน ประกอบด้วยกิ จกรรม ได้แก่ การให้นักเรี ยนสังเกตสิ่ งรอบตัวด้วยความ
อยากรู ้อยากเห็น การถามคําถาม การพิจารณาคําตอบที่เป็ นไปได้ของคําถามที่ต้ งั ขึ้น การจดบันทึก
ปรากฏการณ์ ที่ไม่คาดคิ ดมาก่ อนว่าจะเกิ ดขึ้นแต่เกิ ดขึ้น และผูส้ อนชี้ สถานการณ์ ที่การรั บรู ้ของ
นักเรี ยนแตกต่างกัน
2. ขั้นสํารวจ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมการ
ระดมพลังสมองเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็ นไปได้ การมองหาสารสนเทศ การทําการทดลองโดยใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ การสังเกตปรากฏการณ์ ท่ีเฉพาะเจาะจง การออกแบบโมเดล การรวบรวมและจัดกระทํา
ข้อมู ล การใช้ยุท ธวิธีแก้ปั ญ หา การเลื อกทรั พ ยากรที่ เหมาะสม การอภิ ปรายการแก้ปั ญ หา การ
ออกแบบและดําเนิ นการทดลอง การประเมินทางเลือกที่หลากหลาย การมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็ นที่ไม่ตรงกัน การชี้ ความเสี่ ยงและผลที่ตามมา ขอบเขตของการสื บเสาะหาความจริ ง
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ขั้น นําเสนอคําอธิ บ ายและคําตอบของปั ญ หา ประกอบด้ว ยกิ จ กรรม ได้แ ก่ การสื่ อ
ความหมายข้อ มู ล และความคิ ด เห็ น การสร้ างและอธิ บ ายโมเดล การสร้ างคําอธิ บ ายใหม่ การ
ทบทวนและวิจารณ์ คาํ ตอบของปั ญหา การให้เพื่อนประเมินผลการนําเสนอคําตอบ การรวบรวม
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คําตอบที่หลากหลาย การชี้ให้เห็นคําตอบที่เหมาะสม และการบูรณาการคําตอบที่ได้กบั ความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
4. ขั้นนําไปปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การตัดสิ นใจ การนําความรู ้และทักษะไป
ใช้การถ่ายโยงความรู ้และทักษะ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความคิดเห็น การถามคําถามใหม่
การนําผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มความคิดเห็น การใช้โมเดลและความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดการ
อภิปรายและการยอมรับจากเพื่อนๆ
เดวิ ด เอช เคอร์ ติ ช (David H. Curtis, 2003: 235) ได้เสนอวิ ธี ส อนตามแนวทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น เร้ าความสนใจเพื่ อ เข้าสู่ บ ทเรี ย น (Overview of unit) เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนดึ งดู ด ความ
สนใจของ นักเรี ยนโดยใช้คาํ ถาม รู ปภาพ กิจกรรม หรื อสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่
ประเด็นของเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้
2. ขั้นตรวจสอบความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน (Inquiry) เป็ นขั้นที่ ผูส้ อนตรวจสอบความรู ้ เดิ ม
ของนักเรี ยน โดยคําถามเพื่ อให้นักเรี ยนได้ทบทวนหรื อได้ตรวจสอบความรู ้ เกี่ ยวกับประเด็น ที่
จัดการเรี ยนรู ้ คําถามที่ใช้เช่น“นักเรี ยนเคยได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวกับ...” , “นักเรี ยนเคยรู ้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับ...”, “นักเรี ยนนึกถึงอะไรเมื่อพูดถึง ...” , ฯลฯ
3. ขั้นการจัดกิ จกรรมเพื่อให้ความรู ้ ใหม่ (Exploratory activity related to unit topics) เป็ น
ขั้น ที่ ผูส้ อนจัด กิ จกรรมเพื่ อให้ความรู ้ ที่ สัม พัน ธ์ก ับ ประเด็น ในการจัด การเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจัด
กิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบตั ิ และค้นพบความรู ้ใหม่
4. ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่ (Culmination) : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนใช้กิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ขั้นการนําและสามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริ ง โดยผูส้ อนอาจใช้คาํ ถามหรื อกําหนดสถานการณ์ ให้นักเรี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ที่ตนเองสร้าง
ขึ้นมาใช้แก้ปัญหา เป็ นต้น
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ตารางที่ 3

ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้

มาร์ ตินและคณะ
(Martin)
ขั้นที่1 การสํารวจ

ไดเวอร์ และเบลล์
(Diver and Bell)
ขั้นที่1 ขั้นนํา

ยาเจอร์ (Yager)

ขั้นที่1 ขั้นเชิญชวน
ขั้นที่2 ขั้นสํารวจ
ขั้นที่2 การอธิบาย
ขั้นที่2 ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
ขั้นที่3 การคิดค้นเพิ่มเติม ขั้นที่3 ขั้นปรับเปลี่ยแนวความคิด ขั้นที่3 ขั้นนําเสนอคําอธิบาย
และคําตอบของปัญหา
ขั้นที่4 การประเมินผล
3.1 ทํา ความกระจ่ า งและ
ขั้นที่4 ขั้นนําไปปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
และกัน
3.2 สร้างความคิดใหม่
3.3 ประเมินความคิด ใหม่
ขั้นที่4 ขั้นนําความคิดไปใช้
ขั้นที่5 ขั้นทบทวน

เดวิด เอช เคอร์ ติช
(David H. Curtis)
ขั้นที่1 ขั้นเร้าความสนใจ
เพื่อเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่2 ขั้นตรวจสอบความรู ้
เดิมของนักเรี ยน
ขั้นที่3 ขั้นการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ความรู ้ใหม่
ขั้นที่4 ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่

ผู้วจิ ัย
ขั้นที่1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ
ขั้นที่2 ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
ขั้นที่3 ขั้นสํารวจและแสวงหา
ข้อมูล
ขั้นที่4 ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่
ขั้นที่5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้
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ตารางที่ 4

วิเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ขั้นตอนการสอน

1. ขั้นนําสู่ เรื่ อง/เร้าความสนใจ/สร้างแรงจูงใจ
2. ขั้นการสํารวจ
3. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
4. ขั้นอธิบาย
5. ขั้น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ ใ หม่ /
แสวงหาความรู ้ใหม่
6. ขั้น ปรั บ เปลี่ ยนแนวคิ ด/จัดระเบี ยบความรู ้ /
การคิดค้นเพิ่มเติม/การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
7. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม
8. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
9. ขั้นประเมินผล
10. ขั้นการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้หรื อปฏิบตั ิ
11. ขั้นทบทวน

มาร์ ตินและคณะ
(Martin)

ไดเวอร์ และเบลล์
(Diver and Bell)




ยาเจอร์
(Yager)





เดวิด เอช เคอร์ ติช
(David H. Curtis)


ผู้วจิ ัย
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จากการศึกษารู ปแบบวิธีการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ รู ปแบบต่างๆ ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ดังนี้
1. ขั้น สร้ างแรงจู งใจ เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนเปิ ดใช้สื่ อการเรี ยนรู ้ ต่ างๆกระตุ ้น ให้ นัก เรี ยนเกิ ด
ปั ญหา และเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน มีความอยากรู ้อยากเห็น และกระตือรื อร้นที่จะ
เรี ยนรู ้
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม เป็ นขั้นที่ให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเดิมที่ตนมีอยู่
แล้วเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยน โดยอาจใช้การอภิปราย การตอบคําถาม การทําแผนผังความคิด หรื อการ
แสดงออกในรู ปแบบอื่นๆ ร่ วมกัน
3. ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล เป็ นขั้นที่ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สํารวจ สังเกต
เล่นเกม ทํากิจกรรม จําแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูล หรื อแสวงหาความรู ้ใหม่
ด้วยตนเองจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ร่ วมกัน
4. ขั้น สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เป็ นขั้น ที่ ผู ้ส อนเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้ ร่ วมกั น หา
ความสัมพันธ์หรื อเชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ จนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของตนเอง
ขึ้นมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแสดงออกถึงองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยอาจใช้การตอบคําถาม
การพูดอธิบาย การทําแผนผังความคิด หรื อการสร้างสรรค์ชิ้นงานอื่นๆ
5. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นขั้นที่นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามหรื อใช้ความรู ้ที่เกิ ดขึ้นมา
ประยุก ต์ใช้ห รื อ แก้ไ ขปั ญ หาตามสถานการณ์ ห รื อ เงื่ อ นไขที่ ผูส้ อนกําหนดขึ้ น เพื่ อทดสอบว่ า
นักเรี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
2.5 บทบาทของครู แ ละนั ก เรี ย นในการจั ด การเรี ย นรู้ ตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ ค วามรู้
บทบาทของครู
นัก การศึ กษาและนัก วิชาการหลายท่ านได้อธิ บายถึ งบทบาทของครู ในแนวการจัด การ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ไว้ ดังนี้
ออสบอร์ น และเฟรเบิ ร์ก (Osborne and Farayberg, 1985: 1) กล่ าวถึ งบทบทของครู ต าม
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ว่า ครู ตอ้ งเป็ น นักจูงใจ ผูว้ ินิจฉัย ผูว้ ินิจฉัย
แนวทาง และชอบเป็ นนักทดลองและนักวิจยั
มาร์ ติน และคณะ (Martin, 1994: 4) ได้ก ล่ าวถึ งบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ไว้ ดังนี้
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1. ครู ไม่ใช่ ผูส้ อน แต่เป็ นผูแ้ นะนํา ไม่ใช่ ผูบ้ อกความรู ้แต่เป็ นผูส้ ร้างกระตุน้ ในนักเรี ยน
สร้างความหมายการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ครู เป็ นผูส้ งั เกต เพื่อศึกษาการที่นกั เรี ยนตอบโต้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็ น
3. ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดด้วยการถามคําถามเสนอปัญหาและคอยสังเกตการเรี ยนการ
สอนให้ดาํ เนินไปด้วยดี
4. ครู สร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาอย่างมีอิสระเต็มที่ เพื่อการศึกษาค้นคว้าตาม
ความสนใจของนักเรี ยน
5. ครู ส่งเสริ มความสัมพัน ธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน โดยให้อิสระแก่ นักเรี ยน ช่ วย
เสริ มสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดทั้งในโรงเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
6. ครู เป็ นผู ้ส นั บ สนุ น การเรี ยนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนได้ พ ั ฒ นาทั ก ษะด้ ว ยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู ้
7. ครู เป็ นผูช้ ่วยนักเรี ยน ให้เชื่อมโยงความคิดของนักเรี ยน เพื่อให้สร้างความหมายในการ
สร้างโครงสร้างความรู ้ของนักเรี ยน
เบลล์ (1993: 349-361) และ วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540: 23) ได้เสนอแนะบทบาทครู ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ไว้คล้ายคลึงกันว่าครู ควรมีบทบาทดังนี้
1. ครู เปรี ยบเสมือนนักวิจยั
ครู จ ะพิ จ ารณาความคิ ด ของนั ก เรี ย นจะค้น หาหรื อ ทํา วิ จ ัย ว่ า นั ก เรี ย นกํา ลัง คิ ด อะไร
เพราะฉะนั้นในขณะที่ครู สอนครู จะฟังความคิด ฟังการอภิปรายและฟังคําถามของนักเรี ยน ครู จะให้
คุณค่าและคอยฟังสิ่ งที่นกั เรี ยนพูดเกี่ยวกับสิ่ งที่เขาคิด ในขณะที่ฟังนักเรี ยนพูด ครู กาํ ลังช่วยนักเรี ยน
ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ครู ที่ อ่ านรายงานของนัก เรี ย นไม่ เพี ย งแต่ ดู ว่ านั ก เรี ย นได้ส ร้ างความคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์อนั เป็ นที่ยอมรับหรื อไม่เท่านั้น แต่คน้ หาว่านักเรี ยนคิดอะไรด้วย ในการค้นหาความคิด
ของนักเรี ยนครู อาจใช้กิจกรรมเช่นการอภิปรายกลุ่ม การสํารวจ และกิจกรรมตูไ้ ปรษณี ยส์ ่ งจดหมาย
2. ครู เปรี ยบเหมือนผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน คือ
2.1 ค้นหาว่านักเรี ยนกําลังคิดอะไร
2.2 ช่วยนักเรี ยนทําความคิดของนักเรี ยนให้ชดั เจนขึ้น และพิจารณาความคิดของ
ตัวเองอย่างรอบคอบ
2.3 ท้าทายความคิดของนักเรี ยน
2.4. ช่วยนักเรี ยนเปลี่ยนความคิดของตนเอง
2.5 ช่วยนักเรี ยนค้นหาคําตอบเพื่อตัวนักเรี ยนเองและทําให้นกั เรี ยนคิด
2.6 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับนักเรี ยน
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2.7 ส่ งเสริ มการอภิปรายในชั้นเรี ยน
2.8 จัดกลุ่มการเรี ยน
2.9 ยอมรับความคิดของนักเรี ยน
2.10 สร้างบรรยากาศที่สนับสนุ นและบรรยากาศแห่ งความห่ วงใยเพื่อการเรี ยนรู ้
2.11 จูงใจและกระตุน้ ให้เรี ยนเรี ยน
2.12 เป็ นผูว้ ิจยั ร่ วมและเรี ยนรู ้ไปกับนักเรี ยน
2.13 จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้
2.14 เป็ นผูจ้ ดั การและเป็ นผูร้ วบรวม
2.15 วางแผนหลักสู ตร
3. ครู เปรี ยบเสมือนผูต้ อบสนอง
ครู ตอบสนองความคิดและถามในสิ่ งที่นกั เรี ยนทํา พูด และเขียน ครู คน้ หาปฏิสัมพันธ์ที่มี
การตอบสนองและแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยน ครู ตอ้ งการที่จะรู ้ความคิดของนักเรี ยน ครู จะ
สื่ อความหมายด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่ งคิดว่ามีคุณค่าต่อสิ่ งที่นกั เรี ยนกําลังคิด ครู จะให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยน
เพื่อทําให้นกั เรี ยนคิด และครู จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ความคิดของนักเรี ยนโดย
3.1 ใช้คาํ ถามและความคิดเห็นของนักเรี ยนในการวางแผนสอน
3.2 ยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นของนักเรี ยน
3.3 ส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ ความร่ วมมือ การหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการนํา
ความคิดเห็ น ไปปฏิ บตั ิ อัน เป็ นผลเนื่ องมาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน เพื่อให้บทเรี ยน
ดําเนินไปอย่างมีความหมาย
3.4 สนับสนุนให้นกั เรี ยนเสนอแนะสิ่ งที่เป็ นสาเหตุของเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
และสนับสนุนให้นกั เรี ยนทํานายผลที่จะเกิดขึ้น
3.5 สนับสนุนให้นกั เรี ยนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบคําถามที่ตวั เอง
ตั้งขึ้น เดาว่าอะไรเป็ นสาเหตุ และทํานายผลที่ตามมา
3.6 ค้นหาความคิดเห็ นของนักเรี ยนก่ อนนําเสนอความคิดเห็ นของครู หรื อก่ อน
ศึกษาความคิดเห็นจากหนังสื อเรี ยน หรื อจากแหล่งอื่นๆ
3.7 สนับสนุนให้นกั เรี ยนท้าทายความคิดเห็นของกันและกัน
3.8 ใช้ยุทธวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่ งเน้นความร่ วมมือ
กัน การนับถือซึ่งกันและกัน และใช้กลยุทธ์ของการแบ่งงานกันทํา
3.9 สนับสนุ นให้มีการสะท้อนความคิดและมี การวิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิดเห็ น
ของกันและกัน แสดงความเคารพและใช้ทุกความคิดเห็นที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
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3.10 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ต นเอง รวบรวมพยานหลัก ฐานที่ จ ะ
สนับสนุนความคิดเห็น และสร้างความคิดเห็นใหม่อนั เนื่องมาจากประสบการณ์และพยานหลักฐาน
ใหม่
4. ครู เปรี ยบเสมือนนักเรี ยน
ครู เรี ยนรู ้เกี่ยวกับมโนมติของนักเรี ยน เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมและหน้าที่ของคนเรา และ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และความสัมพันธ์ของนักเรี ยน
5. การสอนเปรี ยบเสมือนการประเมินความคิดของนักเรี ยน
ครู เป็ นผูป้ ระเมินความคิดของนักเรี ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
6. การสอนเปรี ยบเหมือนการจัดการเรี ยนรู ้
ครู เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งไม่ใช่เพียงเพื่อพฤติกรรมที่ดีเท่านั้น การจัดการเรี ยนรู ้น้ ีรวมทั้งการ
วางแผนเพื่อพิจารณาความคิดของนักเรี ยน ความคิดเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มนักเรี ยน การจัดความ
สะดวกในการอภิ ปรายและการช่ วยเหลือนักเรี ยนนักเรี ยนแต่ละคน ครู เป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมภายใน
ห้องเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน ผลิตผลจากการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนและเงื่อนไขจากการเรี ยนรู ้ที่ดี
ขึ้น ความสนุ กสนานที่ เพิ่มขึ้น ความร่ วมมือทางสังคม ความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ และการเพิ่ม
ความเชื่ อมัน่ ในตัวนักเรี ยน ซึ่ งจากผลที่ตามมาครู จะพบว่าตัวเขาเองใช้เวลาน้อยลงในการจัดการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและใช้เวลามากขึ้นในการแสดงปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยนในการ
ค้นหาความคิดเห็นของนักเรี ยน ข้อสงสัยของนักเรี ยน และความเข้าใจของนักเรี ยน
กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (2550: 8) ได้กล่าวว่า
บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสังเกต เพื่อให้สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน
2. มีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยน แนะนํา ถามให้คิด เพื่อให้นกั เรี ยนค้นพบหรื อสร้างองค์ความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง
3. สร้างแรงจูงใจ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนช่วยให้นกั เรี ยนคิดค้นต่อไป ฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการทํางาน
เป็ นกลุ่ม
4. ประเมินความคิดรวบยอดของนักเรี ยน ตรวจสอบความคิด และทักษะการคิด
สรุ ปบทบาทของครู หรื อผูส้ อนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ คือ เป็ นผูส้ นับสนุ นการ
เรี ยนรู ้โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้นกั เรี ยนได้สังเกต ได้คิด ได้ปฏิบตั ิ ได้คน้ คว้าความรู ้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนการทํางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับผูอ้ ื่น จากนั้นเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ของตนเอง และใช้การประเมินผลตามสภาพจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทบาทของนักเรียน
นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงบทบาทของนักเรี ยนในแนวการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ไว้ ดังนี้
สมกมล กาญจนวิ บู ล ย์ (2554: 30) ได้อ ธิ บ ายถึ ง บทบาทของนั ก เรี ย นตามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ ไว้วา่
1. นักเรี ยนต้องมี ความรั บผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาว่ามีความหมายและความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. นั ก เรี ย นต้อ งตั้ง เป้ า หมายและวางแผนการศึ ก ษาให้ เหมาะสมกั บ ความถนั ด และ
ความสามารถของตนเอง
3. นักเรี ยนต้องรู ้วิธีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะชีวิตรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีความจําเป็ น
4. นักเรี ยนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น
5. นักเรี ยนต้องมีการประเมินตนเองให้กา้ วหน้าอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (2550: 8)
ได้กล่าวว่าบทบาทของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ คือ
1. ค้นคว้าแสวงหาความรู ้ ฝึ กฝนวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นเจ้าของบทเรี ยน ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง
2. มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ กล้าแสดงออก กล้านําเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนด้วยกันและกับผูส้ อน ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ฝึ กความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี
4. มีทกั ษะการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
5. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่ มีผลงานที่สร้างสรรค์
6. มีทกั ษะทางสังคม เคารพกติกาทางสังคม รับผิดชอบต่อส่ วนรวม
7. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ รักการอ่าน กล้าซักถาม
8. มีการบันทึกความรู ้อย่างเป็ นระบบ สามารถนําความรู ้สู่การปฏิบตั ิได้จริ ง
9. ยอมรับความผิดพลาด ปรับปรุ ง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สรุ ป บทบาทของนั ก เรี ย นตามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ คื อ นั ก เรี ย นต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก
ตลอดจนมีทกั ษะทางสังคม สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเป้ าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน
ในการเรี ยนรู ้ สามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ หมัน่ ประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเอง รู ้จกั ยอมรับข้อผิดพลาด ปรับปรุ ง และพัฒนาตัวเองอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
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2.6 บรรยากาศการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ ไว้ ได้แก่
สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2547: 36) ได้กล่าวถึ งคุ ณ ลักษณะของการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ไว้วา่
1. เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่นําเสนอและส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเห็ นมุมมองและตัวแทนของ
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่หลากหลาย
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรี ยนได้มาจากนักเรี ยนหรื อการเจรจาร่ วมกับผูส้ อน
3. ผูส้ อนให้บริ การในบทบาทของผูแ้ นะนํา ผูก้ าํ กับ โค้ช และผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการ
เรี ยน
4. กิ จกรรม โอกาส เครื่ องมื อ และสิ่ งแวดล้อมต่างๆจัดมาเพื่อส่ งเสริ มการกํากับวิธีการ
เรี ยนรู ้โดยอาศัยความคิดของตนเอง (metacognition) ดังเช่น การวิเคราะห์ตนเอง (self – analysis)
การควบคุมการเรี ยนด้วยตนเอง (self – regulation) การสะท้อนความคิดของตนเอง (self-reflection)
และการตระหนักรู ้ดว้ ยตนเอง (self-swareness)
5. นักเรี ยนต้องมีบทบาทสําคัญในการใช้สื่อและการควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. สถานการณ์เรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อม ทักษะ เนื้ อหาและภารกิจ จะเกี่ยวข้องกับสภาพจริ งและ
สอดคล้องกับบริ บทจริ งที่มีความซับซ้อน
7. ข้อมูลแหล่งเรี ยนจะถูกใช้เพื่อที่จะทําให้มนั่ ใจในสภาพจริ ง
8. การสร้างความรู ้เป็ นสิ่ งที่มุ่งเน้นในการเรี ยนรู ้ไม่ใช่การคัดลอกความรู ้
9. การสร้ างความรู ้ จะเกิ ดขึ้นในบริ บทของแต่ละบุคคลที่ ผ่านการต่ อรองทางสังคม การ
ร่ วมมือการเรี ยนรู ้และการมีประสบการณ์ร่วมกัน
10. การสร้างความรู ้เดิมของนักเรี ยน ความเชื่อ และเจตคติ จะเป็ นสิ่ งสําคัญที่นาํ มาพิจารณา
ในกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่
11. เป็ นกระบวนการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ทักษะการคิดขั้นสู ง และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
12. เกิดความผิดพลาดเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดโอกาสในการหยัง่ รู ้ที่นาํ ไปสู่ การสร้างความรู ้ของ
นักเรี ยน
13. การสํารวจเป็ นวิธีการที่นิยมเพื่อที่จะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองและ
จัดการเกี่ยวกับตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
14. นักเรี ยนจะได้รับการจัดหาโอกาสสําหรับการฝึ กหัดทางปั ญญา ซึ่ งจะอยูใ่ นภารกิจการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ทักษะและการได้มาซึ่งความรู ้
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15. ความซับซ้อนของความรู ้จะถูกสะท้อนออกมาโดยมุ่งเน้นความเชื่ อมโยงกับความคิด
รวบยอดที่หลากหลายและการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเชื่อมโยงหลายศาสตร์
16. การร่ ว มมื อ กัน แก้ปั ญ หาและการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เป็ นที่ นิ ย มเพื่ อ ที่ จ ะส่ งเสริ ม ให้
นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย
17. ฐานการช่วยเหลือถูกจัดไปเอื้ออํานวยเพื่อช่วยนักเรี ยนให้สามารถข้ามข้อจํากัดทางการ
เรี ยนรู ้
18. การประเมินเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง
บรู ค ส์ และบรู ค ส์ (Brooks and Brooks, 1993: 17) ได้ก ล่ าวถึ งบรรยากาศของห้ อ งเรี ย น
ระหว่างทํากิจกรรมการเรี ยนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ดังนี้
1. การสอนเริ่ มจากภาพรวมไปยังรายละเอียดย่อยๆ โดยเน้นที่ความคิดรวบยอด
2. ยึดแนวทางที่ให้นกั เรี ยนแสวงหาคําถามจากคําตอบ
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นหนักที่แหล่งข้อมูลและสิ่ งที่อยูร่ อบๆตัวนักเรี ยน
4. นักเรี ยนเปรี ยบเสมือนนักคิดซึ่งเป็ นผูค้ ิดค้นทฤษฎีดว้ ยตัวนักเรี ยนเอง
5. ครู ทาํ หน้าที่กระตุน้ ส่ งเสริ ม และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้นกั เรี ยน
6. ครู ทาํ หน้าที่คน้ หาความคิดของนักเรี ยนเพื่อจะได้เข้าใจความคิดรวบยอดของนักเรี ยน
7. การวัดและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนไม่สามารถแยกออกจากการสอนได้ ครู ใช้
การสังเกตการทํางาน การจัดนิทรรศการของนักเรี ยน และการเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดของนักเรี ยนด้วย
ตัวนักเรี ยนเอง
8. นักเรี ยนส่ วนใหญ่ทาํ งานเป็ นกลุ่ม
สรุ ปได้ว่า บรรยากาศการเรี ยนตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ น้ ัน จะต้องมีการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยใช้แหล่งข้อมูลและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยนให้นกั เรี ยน
ได้ศึ ก ษาค้น คว้า จัด การเรี ย นรู ้ ที่ ท ้า ท้า ยโดยครู ผู ส้ อนทําหน้ า ที่ เป็ นผู ก้ ระตุ ้น ส่ ง เสริ ม และจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของตนเองขึ้นมา
และใช้การวัดและประเมินผลนักเรี ยนตามสภาพจริ ง
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.1 ความหมายของการคิด
นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า “การคิด” ไว้ ดังนี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน ปี พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของการคิดไว้ว่า เป็ น
การทําให้ปรากฏเป็ นรู ป หรื อประกอบให้เป็ นรู ป หรื อเป็ นเรื่ องขึ้นในใจ; ใคร่ ครวญ, ไตร่ ตรอง
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เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono,1976) ได้ให้ความหมายของการคิดไว้วา่ การคิดเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา หรื อความพยายามที่จะประสบความสําเร็ จ ณ จุดสิ้ นสุ ดจุดใดจุดหนึ่ ง
หรื อเป็ นเรื่ องของความสนุ กสนาน โลกแห่ งความฝั น หรื อการฝั น กลางวัน ซึ่ งอาจจะกลายเป็ น
จุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
บรู เนอร์ (Bruner, 1956: 232 อ้างถึงใน ชลวษา ปิ ยะนฤพัธร, 2550: 40) ได้ให้ความหมาย
ของการคิ ด ไว้ว่ า เป็ นกระบวนการที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งมโนทัศ น์ (Concept Formation) เกี่ ย วกับ
ข้อความจริ งที่ได้รับและเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล รวมถึงการสรุ ปอ้างอิง
ด้วยการจําแนกรายละเอี ยด การเชื่ อมโยงความสั มพัน ธ์ของเนื้ อหา ตลอดจนเป็ นกระบวนการ
เกี่ยวกับการนํากฎเกณฑ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กิลฟอร์ ด (Guiford, 1967: 321 อ้างถึงใน ชลวษา ปิ ยะนฤพัทธ, 2550: 40) ที่กล่าวว่า การคิด
เป็ นการค้นหาหลักการโดยแยกแยะคุณสมบัติของสิ่ งต่างๆ หรื อข้อความจริ งที่ได้รับแล้วทําการ
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปอันเป็ นหลักการของข้อความจริ งนั้น รวมทั้งการนําหลักการดังกล่าวไปใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549: 67) ได้ให้ความหมายของการคิดว่า เป็ นพฤติกรรมภายในสมองที่
อยูใ่ นลักษณะหรื อรู ปแบบของการปฏิบตั ิการทางสมองที่เป็ นกระบวนการแห่ งการคิด โดยเริ่ มจาก
สภาพหรื อสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาที่ ทาํ ให้เกิ ดความรู ้ สึกอึ ดอัด วิตกกังวล อารมณ์ ตึงเครี ยด ไม่
สบายใจ จึงต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คลายความรู ้สึกไม่สบาย หรื อเพื่อแก้ไขปั ญหา
นั้นๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปและเกิดความสุ ขสบายใจได้
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2542: 3) ได้ให้ความหมายของการคิ ด ว่า หมายถึ ง
กระบวนการทํางานของสมองโดยใช้ประสบการณ์ มาสัมพันธ์กบั สิ่ งเร้ าและสภาพแวดล้อม โดย
นํามาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล เพื่อให้ได้แนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2540: 32) ได้ให้ความหมายของการคิดไว้ว่า
การคิดเป็ นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้าง
แนวความคิดรวบยอด้วยการจําแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม และการกําหนดชื่ อเรื่ องเกี่ ยวกับ
ข้อเท็จจริ งที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลที่นาํ มาใช้อาจจะเป็ นความจริ งที่สมั ผัสได้หรื อเป็ นเพียงจินตนาการที่ไม่
อาจสัมผัสได้ ตลอดจนเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการนํากฎเกณฑ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
เหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็ น เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่ งแวดล้อม สังคมรอบตัว
และประสบการณ์ด้ งั เดิมของมนุษย์
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ทิ ศ นา แขมมณี (2544: 5) กล่ าวว่า การคิ ด เป็ นกระบวนการทางสมองของมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี
ศักยภาพสู งมาก และเป็ นส่ วนที่ทาํ ให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่นๆ
จากความหมายข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การคิ ด หมายถึ ง กระบวนการทํา งานในการปรั บ
โครงสร้างสมองของมนุษย์ ซึ่งอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่ มีการจําแนกแยกแยะ จัด
กลุ่ม เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินอย่างเป็ นระบบ อันนําไปสู่ การการตัดสิ นใจหรื อการเกิด
ความรู ้ใหม่ และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3.2 ความหมายของทักษะการคิด
นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดไว้ ดังนี้
มาร์ โซโน (Marzano: 1993 อ้างถึ งใน วัช รา เล่ าเรี ย นดี , 2550: 3) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
ทักษะการคิดไว้ว่า เป็ นกระบวนการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับงานที่ทาํ หรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เพื่อแสดงให้รู้ว่า
เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบตั ิน้ นั ซึ่งต้องอาศัยคําถามต่างๆเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ตรงตามที่ถาม
ทิศนา แขมมณี (2548: 303) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่า หมายถึง การกระทํา
หรื อพฤติ กรรมที่ ตอ้ งใช้ความคิด เช่ น การสังเกต การเปรี ยบเที ยบ การจําแนกแยกแยะ การแปล
ความ การตีความ การจัดกลุ่มหมวดหมู่ การสรุ ป ฯลฯ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 4) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่า หมายถึง ความสามารถ
ความชํานาญในการคิดทุกประเภท เริ่ มตั้งแต่ความสามารถในการจัดการกับความรู ้และนําความรู ้ไป
ใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดสร้างสรรค์
จากความหมายข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ทัก ษะการคิ ด หมายถึ ง พฤติ ก รรมต่ างๆที่ ท าํ ให้ เกิ ด
กระบวนการปรับโครงสร้างภายในสมอง ได้แก่ การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจําแนกแยกแยะ
การแปลความ ตีความ การสรุ ป ฯลฯ เพื่อแสดงให้รู้ว่าเข้าใจในเนื้ อหาและสามารถนําความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
3.3 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นการคิ ด ขั้น สู ง ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ใ ห้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
มาร์ ซ าโน (Marzano, 2001: 60) ได้ก ล่ าวว่าความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ หมายถึ ง
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะสิ่ งต่างๆ ข้อมูล เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ โดยการใช้ความคิดที่มี
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เหตุ ผ ล ละเอี ย ด รอบคอบในการตัด สิ น ใจว่ามี อ งค์ป ระกอบหรื อ ส่ ว นประกอบใดบ้าง และหา
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้
ดิ วอี้ (Dewey, 1933: 30) ได้ให้ความหมายของการคิ ดวิเคราะห์ ว่า หมายถึง การคิดอย่าง
ใคร่ ครวญไตร่ ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็ นการคิดที่เริ่ มต้นจากสถานการณ์
ที่มีความยุง่ ยากและสิ้ นสุ ดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน
บลูม (Bloom, 1981: 163) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า หมายถึง การเน้นการตีความ
ข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อยและเป็ นการค้นหาความสัมพันธ์และแนวทางที่ใช้ในการจัดการ
การวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสื่ ออกมาให้เห็นได้โดยด้านเทคนิคและวิธีการสรุ ปความที่มีประสิ ทธิภาพ
วัช รา เล่ าเรี ย นดี (2550: 10) ได้ให้ค วามหมายของความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ว่า
หมายถึง การแสดงออก คําพูดหรื อพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่บ่งบอกถึงความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ
อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยบอก อธิ บายเหตุผลประกอบเรื่ องที่รู้ ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา
ระบุความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดต่างๆ และรายละเอียดของเรื่ องที่อ่านได้ สามารถแจกแจง
(Categorize) จําแนกแยกองค์ประกอบ ส่ วนประกอบต่างๆ รวบรวมข้อมูลที่เป็ นหลักฐานสําคัญเพื่อ
นํามาเป็ นเกณฑ์ในการติดสิ นใจและประเมินผล หรื อเพื่อสรุ ปอย่างเหมาะสม
วีระ สุ ดสังข์ (2550: 23) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถึง ความสามารถใน
การจําแนก การแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราว หรื อ
เหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็ น
จริ งหรื อสิ่ งสําคัญของสิ่ งที่กาํ หนดให้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549: 25) ได้ให้ความหมายของการคิ ดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) เป็ นความสามารถในการสื บค้นข้อเท็จจริ งเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง โดย
การตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่ งนั้นและองค์ประกอบ
อื่ น ๆที่ สั ม พัน ธ์ กัน รวมทั้ งเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ เชิ ง เหตุ แ ละผลที่ ไ ม่ ข ัด แย้ง กัน ระหว่ า ง
องค์ป ระกอบเหล่ า นั้น เหตุ ผ ลที่ ห นัก แน่ น น่ าเชื่ อ ถื อ ทําให้ ได้ข ้อ เท็ จ จริ งที่ เป็ นพื้ น ฐานในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา ประเมิน และตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ลั ก ขณา สริ วัฒ น์ (2549: 69) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการแยกแยะส่ วนย่อยๆของเหตุการณ์เรื่ องราวหรื อเนื้ อเรื่ องต่างๆว่าประกอบด้วย
อะไร มีจุดมุ่งหมายหรื อความประสงค์สิ่งใด และส่ วนย่อยๆที่สาํ คัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกัน
อย่างไรบ้าง และเกี่ ยวพัน กัน โดยอาศัยหลัก การใด เพื่ อให้เกิ ดความชัด เจนและความเข้าใจ จน
สามารถนําไปสู่ การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
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ทิศนา แขมมณี (2545: 401) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า คือ การคิดที่ตอ้ งใช้
คําตอบแยกแยะข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรื ออีกนัยหนึ่งคือการเรี ยนรู ้ใน
ระดับที่นกั เรี ยนสามารถจับได้ว่าอะไรเป็ นสาเหตุ เหตุผล หรื อแรงจูงใจที่อยูเ่ บื้องหลังปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์หนึ่ง
ชนาธิ ป พรกุล (2544: 221) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรื อเรี ยบเรี ยงให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจ หรื อเป็ นการแยกข้อมูลให้เป็ น
หมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ที่แน่ นอนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ของข้อมูล โดยอาศัยความรู ้
เดิมหรื อประสบการณ์
กรมวิชาการ (2542: 140) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็ นความสามารถของ
บุคคลที่ จะแยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์ ต่างๆรอบตัว ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ถือเป็ นทักษะพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอื่นๆของบุคคล เช่น ทักษะทางสังคมหรื อการ
จัดการกับอารมณ์และความเครี ยด เป็ นต้น
จากนิ ยามต่างๆข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะส่ วนประกอบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจ การประเมินผล หรื อสรุ ปความสําคัญของสิ่ งนั้นๆ ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนาทักษะอื่นๆของบุคคลด้วย
3.4 องค์ ประกอบของการคิดวิเคราะห์
นักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549: 52) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ว่า
ประกอบไปด้วย 4 ประการ คือ
1. ความสามารถในการตีความ เราไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ หากไม่เริ่ มต้นด้วยการ
ทําความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ เริ่ มแรกเราจึงต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับว่าอะไรเป็ นอะไรด้วยการ
ตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เรา
ต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่ งนั้น เป็ นการสร้างความเข้าใจต่อ
สิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์โดยสิ่ งนั้นไม่ได้ปรากฏโดยตรง
2. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีน้ ันจําเป็ นต้องมีความรู ้
เพื่อความเข้าใจพื้นฐานในเรื่ องนั้น เพราะความรู ้จะช่วยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห์
แจกแจงและจําแนกได้ว่าเรื่ องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆอะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่
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จัดลําดับความสําคัญอย่างไร และรู ้ ว่าอะไรเป็ นสาเหตุก่อให้เกิ ดอะไร ถ้าขาดความรู ้ เราอาจไม่
สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลได้วา่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม นักคิดวิเคราะห์ตอ้ งมีองค์ประกอบทั้งสามนี้ร่วม
ด้วย คื อ ต้องเป็ นคนที่ ช่างสังเกต สามารถค้น พบความผิดปกติ ท่ ามกลางสิ่ งที่ ดูอย่างผิวเผินแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องเป็ นคนที่ช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา
ขบคิดไตร่ ตรอง และต้องเป็ นคนช่างถาม ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคนรอบๆข้างเกี่ ยวกับสิ่ งที่
เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่ การคิดต่อเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
4. ความสามารถในการหาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล นั ก คิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ จ ะต้ อ งมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถค้นหาคําตอบได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุให้เกิด
สิ่ งนี้ เรื่ องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่ องนี้อย่างไร เรื่ องนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อเกิดเรื่ อง
นี้ จะส่ งผลกระทบอย่างไรบ้าง สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ ี องค์ประกอบใดบ้างที่นาํ ไปสู่ สิ่งนั้น
วิธีการ ขั้นตอนการทําให้เกิดสิ่ งนี้ สิ่ งนี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง แนวทางแก้ปัญหามีอะไรบ้าง ถ้าทํา
เช่นนี้ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ อาจเป็ นคําถามอื่นๆที่มุ่งเพื่อให้มีการออกแรงทางสมอง
ให้ตอ้ งขบคิดอย่างมีเหตุผลเชื่ อมโยงกับเรื่ องที่เกิ ดขึ้น ดังนั้นนักคิดเชิ งวิเคราะห์จึงต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการใช้เหตุ ผล จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ งใดเป็ นความจริ ง สิ่ งใดเป็ นเท็จ สิ่ งใดมี
องค์ประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการตีความหรื อทําความเข้าใจ
ในข้อมูล มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ ตลอดจนมีความช่างสังเกต รู ้จกั ตั้งคําถามเพื่อ
นําไปสู่ การคิดและสามารถเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลได้
3.5 การวัดความสามารถในด้ านการคิดวิเคราะห์
บลู ม (Bloom อ้างถึ งใน ลัก ขณา สริ ว ฒ
ั น์ , 2549: 73) กล่ าวว่า ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ หมายถึง รู ปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่ วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราว
หรื อเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผลและที่เป็ น
เหตุอย่างนั้นอาศัยหลักอะไร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นที่สาํ คัญออกเป็ น 3
ประการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่ งที่กาํ หนดมาให้ว่าอะไรสําคัญหรื อจําเป็ น
หรื อมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล
2. วิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง การค้น หาว่ าความสําคัญ ย่อ ยๆของเรื่ อ งราวหรื อ
เหตุการณ์น้ นั เกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร
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3. วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราว
และการกระทําต่างๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นรวมกันจนดํารงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ ด้เนื่ องจากอะไร โดยยึดอะไร
เป็ นหลักเป็ นแกนกลาง มีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไรหรื อยึดคติใด
ล้ว น สายยศและอัง คณา สายยศ (อ้างถึ งใน ลัก ขณา สริ ว ฒ
ั น์ , 2549: 84 – 85) กล่ าวว่ า
การวัด ความสามารถในการแยกแยะส่ ว นต่ า งๆของเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราว หรื อ เนื้ อ หาต่ า งๆว่ า
ประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรื อประสงค์ส่ิ งใด นอกจากนี้ ยงั มีส่วนย่อยๆที่สําคัญนั้นแต่ละ
เหตุการณ์เกี่ยวกันพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นว่าสมรรถภาพด้าน
การคิดวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุและผล มาเกี่ยวข้องกันเสมอ การคิดวิเคราะห์จึงต้องอาศัย
พฤติกรรมด้านความจํา ความเข้าใจ และการนําไปใช้ มาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์จึงเป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียด เรื่ องราวความคิด
การปฏิบตั ิ ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ โดยอาศัยหลักการหรื อกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ ง แบ่งแยก
ย่อยตามประเภทของเนื้อหาที่วดั ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ความสําคัญ เป็ นการถามให้คน้ หาเหตุผลคุณลักษณะเด่นของเรื่ องราวใน
แง่มุมต่างๆตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดให้เป็ นการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่ งที่มีอยู่น้ ันอะไรสําคัญหรื อจําเป็ น
หรื อมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตัวอย่าง
คําถาม เช่น ศีลห้าข้อใดสําคัญที่สุด คําตอบคือ ข้อ 5 หรื อสิ่ งใดสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้บา้ นมีความมัน่ คง
ไม่พงั ง่าย คําตอบคือ เสา เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เป็ นการหาความสัมพันธ์หรื อความเกี่ ยวข้องส่ วนย่อยใน
ปรากฏการณ์หรื อเนื้ อหานั้น เพื่อนํามาอุปมาอุปไมยหรื อค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์น้ นั มีความสําคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างคําถาม เช่น การบริ โภคนมทําให้ร่างกายสู งเพิ่มขึ้นหรื อไม่ คําตอบ
คือ การดื่มนมมีผลทําให้ร่างกายสู งเพิ่มขึ้น มีการศึกษาวิจยั พบว่าถ้าบริ โภคนมมากพัฒนาการด้าน
ส่ วนสู งของร่ างกายก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนยั สําคัญที่ .001
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการ
ใด มี เทคนิ คหรื อยึดหลักปรั ชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่ อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ตัวอย่างคําถาม เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มีหลักการใดที่ร่วมกัน คําตอบคือ สัมผัสนอก
สรุ ปการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นการศึกษาหาระดับความสามารถในการ
แยกแยะส่ ว นย่อ ยๆของเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราว หรื อ เนื้ อ หาต่ างๆว่ ามี จุ ด มุ่ ง หมายอย่างไร แต่ ล ะ
เหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วข้อ งกัน อย่ า งไร โดยแบ่ ง ออกตามประเภทเนื้ อหาที่ ว ัด ได้แ ก่ การวิ เคราะห์
ความสําคัญ การวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ และการวิเคราะห์ ห ลักการ ซึ่ งในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้ใช้
แนวทางของบลูมในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
4.1.1 งานวิจัยในประเทศ
สุ จิน ต์ เลี้ ยงจรู ญรั ตน์ (2543 : 137-145) ได้ศึกษา เรื่ อง ผลการใช้กระบวนการเรี ยนแบบ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ และการใช้แฟ้มผลงานในการสอนหัวข้อเรื่ อง พลังงานกับชี วิต และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป ระ ช าก รที่ ใช้ ใ น ก ารวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 3 โรงเรี ยน ส าธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2542 จํานวน 3 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 36 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) นัก เรี ยนที่ เรี ยนด้วยกระบวนการสร้ างสรรค์ความรู ้ แ ละทําแฟ้ ม ผลงานมี ม โนมติ และ
ความสามารถในการนําความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน เกี่ ยวกับหัวข้อเรื่ องพลังงานกับชี วิต และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน เพิ่มขึ้นมากกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยกระบวนการตามคู่มือครู ของสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซ่ ึ งมี ก ารเพิ่ มขึ้ น น้อยที่ สุด 2) นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วย
กระบวนการการสร้างสรรค์ความรู ้แต่ไม่ได้ทาํ แฟ้มผลงานมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ดีข้ ึนมากกว่า
นักเรี ยนอีกสองกลุ่ม 3) นักเรี ยนคุน้ เคยกับวิธีการเรี ยนแบบเก่าทําให้รูปแบบการเรี ยนเป็ นไปตาม
แนวคอนสตรักติวิซึมได้ในระดับหนึ่ งเท่านั้น 4) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการการสร้างสรรค์
ความรู ้ร้อยละ 55.56 ชอบวิธีการเรี ยนนี้ ในขณะที่นักเรี ยนร้อยละ 11.11 ไม่ชอบเพราะเห็นว่าเป็ น
วิธีการเรี ยนที่ยาก
อําไพ กําลังหาญ (2545 : 67-70) ได้ศึกษา เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างวิธีสอนแบบการสร้างสรรค์ความรู ้กบั สอนแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทย์ – คณิ ต โรงเรี ยนคุรุราษฎร์
รังสฤษฎ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบการ
สร้ างสรรค์ความรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง โครงสร้ างอะตอมอยู่ในระดับดี ส่ วน
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังได้รับการสอนแบบการสร้างสรรค์ความรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี
เรื่ อง โครงสร้ างอะตอม สู งกว่าก่ อนได้รับการสอนอย่างมี นัยสําคัญ ที่ ระดับ .01 3) นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบการสร้างสรรค์ความรู ้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาเคมี เรื่ อง โครงสร้างอะตอม สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
วราภรณ์ สี ดาํ นิล (2550 : 79-84) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อง การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์
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ความรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดท่าไชย(ประชา
นุกูล) จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังจัดการเรี ยนรู ้สูง
กว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุด และทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงสรุ ปน้อยที่สุด
เรณู จินสกุล (2552 : 122-134) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พื้นที่ผิวและ
ปริ มาตร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์
ความรู ้ ร่ ว มกับ เทคนิ ค กลุ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ (STAD) กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/12 โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสิตาราม ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พื้นที่ผิว
และปริ มาตร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ
วิซึมร่ วมกับเทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้ 2) ผลการประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่ วมกับ
เทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) พบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยพฤติกรรมที่นักเรี ยนปฏิบตั ิในระดับมากอันดับแรกคือ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิ
กิจกรรมและพฤติกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับสุ ดท้าย คือ การพูดให้กาํ ลังใจซึ่ง
กันและกัน
สมกมล กาญจนพิ บู ล ย์ (2554 : 102-117) ได้ศึ ก ษา เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้กบั การสอนแบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกลุ่ม โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศซึ่งได้จากการสุ่ มอย่างง่าย มี
การแบ่ งกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี การสร้ างสรรค์
ความรู ้ และกลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า 1)
นักเรี ยนที่ เรี ยนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ กับแบบสื บสวน
สอบสวนเป็ นกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ 2)
นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการ
สอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ กับ การสอนแบบสื บ สวนสอบสวนเป็ นกลุ่ ม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ 5) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคม
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ศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.1.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
สจ๊ ว ต (Stwart 1997 : Abstract) ได้ศึ ก ษาผลกระทบของการสอนตามแนวทฤษฎี ก าร
สร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ ที่ มี ต่ อ การเตรี ยมการสอน และการทดลองสอนของครู ฝึ กสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการสอนและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู และความสนใจ
ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนมีความฉลาดเฉี ยบแหลมมากขึ้น และกล้า
แสดงมโนคติและความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์มากขึ้น
เดลล่ าและคริ ส โตเฟอร์ (Della and Chritopher 1997 : Abstract) ได้ท าํ การศึ ก ษาผลการ
สอนวิชาดนตรี ตามแนวคิดแบบทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ที่มีต่อความเข้าใจและความสามารถ
นําไปประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาในวิชาดนตรี ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าความเข้าใจในทํานอง
และจังหวะเกี่ ยวกับวิชาดนตรี ผลการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้หลังการทดลอง
แตกต่างกัน คือ นักเรี ยนมีพฒั นาการขึ้น โดยแสดงร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยไม่ได้มีการเตรี ยมตัวมาก่อน
ยูเธอร์ แบช (Uterbach 1997 : Abstract) ได้ทาํ การศึกษาการเปรี ยบเทียบการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้สาํ หรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผล
การสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ในการเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ข องนัก เรี ยนกลุ่ ม
ทดลองที่ 1 สู งกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ส่งผลให้นกั เรี ยนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดี ข้ ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังส่ งผลให้นักเรี ยนมีทกั ษะในด้านการคิด และมี
เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นการสอน ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะนํา การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ มาใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระเศรษฐศาสตร์
4.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4.2.1 งานวิจัยในประเทศ
ระพินทร์ คร้ามมี (2544: 78-79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแก้ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการสอน
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ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแก้ปัญหามี ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิ ง
วิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชลวษา ปิ ยะนฤพัท ธ (2551: 85-87) ได้ศึก ษาผลการเรี ยนรู ้ และความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนเตรี ยมทหารชั้นปี ที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้หลักซิ ปปา ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวันของนักเรี ยนเตรี ยมทหารชั้นปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักซิ ปปา มีค่าร้อย
ละ 73.16 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือร้อยละ 50 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั จ ภัค บู ช าพิ ม พ์ (2551:101-102) ได้ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู ้ แ ละความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบนสื บเสาะหาความรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี
สุ ประดิษฐ์ ทรัพย์พลับ (2553: 83-84) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาณาจักรทวารวดี และ
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้การจัดกิ จกรรมนอก
สถานที่ ผลการวิ จ ัย พบว่า ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ข องนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ระหว่างเรี ยนโดยใช้กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีค่าร้อยละ 72.80 อยูใ่ นระดับพอใช้ และหลังเรี ยน
โดยใช้การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ มีค่าร้อยละ 79.50 อยูใ่ นระดับดี ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ
ร้อยละ 70
4.2.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
แซม (Sam,2004: 3) ได้ศึกษาวิธีสอนไวยกรณ์เพื่อให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์และเขียนอธิบาย
ได้ โดยนักเรี ยนวิเคราะห์ ประโยคผ่านกระบวนการตั้งคําถามเพื่ อแสดงให้เห็ นถึ งความสัมพัน ธ์
ระหว่างส่ วนต่างๆของประโยคให้ชดั เจน ผลการวิจยั พบว่า การสอนด้วยวิธีดงั กล่าวทําให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น และนักเรี ยนสามารถเขียนอธิ บายเป็ นขั้นตอนในรู ปแบบ
แผนภาพได้ ซึ่ งแผนภาพจะมีส่วนช่วยให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ดีข้ ึน เพราะแผนภาพจะช่วยให้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นหลักกับประเด็นย่อยในประโยคได้ชดั เจนขึ้น และยังช่วยให้
นักเรี ยนขยายประโยคตลอดจนเชื่อมโยงความคิดในประโยคหลักให้เข้ากับประโยคย่อยต่างๆได้
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เกิ ด ได้กับ นัก เรี ย นในหลายระดับ และมี ค วามสอดคล้อ งกับ
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ด้า นอื่ น ๆของนั ก เรี ย น ซึ่ งการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่มุ่งพัฒนานักเรี ยนในด้านสติปัญญา
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สังคม ตลอดจนทักษะการคิด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการวิจยั แบบ Pre-Experimental Designs แบบ One
Group Pretest-Posttest Design โดยมีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา เป็ นหน่ วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
เพื่อให้งานวิจยั ครั้งนี้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิจยั และขั้นตอนการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
2. แบบแผนการวิจยั
3. เครื่ องมือและการสร้างเครื่ องมือ
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี วิชัยวิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 10 ห้องเรี ยน รวม 388 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 จํานวน 45 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่างง่ าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม

59

60

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
2.3 ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การทดลองใช้เวลาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนเรี ยนละ 55 นาที จํานวน 12 คาบเรี ยน
เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ใช้เนื้ อหาสาระที่ระบุในคําอธิ บายรายวิชา และตัวชี้ วดั ที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งมี รายละเอียดของเนื้ อหา
เกี่ยวกับเรื่ อง ระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆใน
โลก ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาดประเภทต่างๆ การกําหนดราคาตามอุป
สงค์และอุปทาน และการกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
แบบแผนการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ที่ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest – Posttest
Design (Tuckman, 1999: 161 อ้างถึงใน มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2549: 144) ซึ่งมีแบบแผนการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 5

แบบแผนการวิจยั
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั
T1
แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pretest)
X
แทน การสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
(Constructivist)
T2
แทน การสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (Posttest)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้ จํานวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้
รู บริ ค (Rubric Scoring)
3. แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังการจัด การเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ กําหนดให้
ค่าคะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ และคําถาม
ปลายเปิ ด
ขั้นตอนการสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ จํานวน 6 แผน ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
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1.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดของหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551
หลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งได้กาํ หนดมาตรฐาน ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 6 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้เรื่ องเศรษฐศาสตร์ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระดับชั้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ม.4-6
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและ
ส าม าร ถ บ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรในการผลิ ต และ
ก า ร บ ริ โ ภ ค ก า ร ใ ช้
ทรั พ ยากร ที่ มี อ ยู่ จ ํา กัด ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
คุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดํา รงชี วิ ต อย่ า งมี ดุ ล ย
ภาพ

ตัวชี้วดั
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1
อ ภิ ป ร า ย ก า ร
กําหนดราคาและ
ค่ า จ้ า งในระบบ
เศรษฐกิจ

สาระการเรียนรู้
 ระบบเศรษฐกิจของโลกใน
ปัจจุบนั ผลดีและผลเสี ยของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ
 ตลาดและประเภทของตลาด
ข้อดีและ
ข้อเสี ยของตลาดประเภทต่าง ๆ
 การกําหนดราคาตามอุปสงค์
และอุปทาน การกําหนดราคาในเชิงกล
ยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
 การกําหนดค่าจ้าง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย
 บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคา และการควบคุมราคาเพือ่ การ
แจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ โดยกําหนด
แผนการสอนในหน่วยที่ 1 ดังตารางต่อไปนี้

63

ตารางที่ 7

กําหนดแผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ จํานวน 6 แผน
รวมเวลา 12 คาบเรี ยน

แผนที่

เนื้อหา

1

ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ยวกับ
เศรษฐศาสตร์

2

ระบบเศรษฐกิจของโลก
ในปัจจุบนั

3

ตลาดและประเภท
ของตลาด

4

ราคาอุปสงค์

5

ราคาอุปทาน

6

ก ารกํ า ห น ด ราค าใน
เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ที่ มี ใ น
สังคมไทย

จุดประสงค์ การเรียนรู้

เวลา (คาบ
เรียน)
1. นั ก เรี ย น ส าม าร ถ บ อ ก ค ว าม ห ม าย ข อ ง คํ า ว่ า
2
เศรษฐศาสตร์ได้
2. นักเรี ยนสามารถจําแนกสาขาของเศรษฐศาสตร์ได้
3. นักเรี ยนสามารบอกประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ได้
1. นั ก เรี ยน ส ามารถบ อกความห มายของ “ระบ บ
2
เศรษฐกิจ” ได้
2. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บายรายละเอี ย ดของระบบ
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั ได้
3. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ ผลดี และผลเสี ยของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆในโลกได้
1. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะของตลาดแต่ ล ะ
2
ประเภทได้
2. นักเรี ยนสามารถจําแนกประเภทของตลาดได้
3. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของตลาดแต่
ละประเภทได้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของ “ราคาอุปสงค์”
2
ได้
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอุปสงค์
ได้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของ “ราคาอุปทาน”
2
ได้
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอุปทาน
ได้
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายการกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์
2
ที่มีในสังคมไทยได้
รวม

12
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1.3 สร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้
1.4 เสนอแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
ให้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี้ วัด ซึ่ งอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ได้ปรับแก้ไขในเรื่ องของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ส่งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ชดั เจนมากขึ้น
1.5 นํ า แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้ างสรรค์ความรู ้ ที่ ปรับปรุ งแล้วให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน ด้านเนื้ อหา ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในด้านเวลา
เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
+1
หมายถึง
แน่ ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ันมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0
หมายถึง
ไม่แน่ ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ันมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ันไม่มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งตั้ง แต่ 0.50 ขึ้ นไป ถื อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งปรากฏว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00
1.6 สุ่ ม แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้จาํ นวน 2 แผน ไปทดลองจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 จํานวน
45 คน ของโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา ซึ่งไม่ใช่หอ้ งเรี ยนในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
1.7 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์ และนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
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แผนภูมิที่ 2

สรุ ปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้

ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ วิชาสังคมศึกษา เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
ขั้นที่ 2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ขั้นที่ 4 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นที่ 5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ด้านเนื้อหา ด้านการสอน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ขั้นที่ 6 สุ่ มแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรี ยน ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
ขั้นที่ 7 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์ และนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ ความสําคัญ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ และความสามารถด้านการ
วิเคราะห์หลักการ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ แบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรู บริ ค (Rubric Scoring) 3 ระดับ
ขั้นตอนในการดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีดงั นี้
2.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นรู บริ ค (Rubric Scoring) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณาแนว
ทางการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งประกอบไปด้วย ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
2.2 ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์
2.3 สร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เชิ ง สถานการณ์ เพื่ อ วัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์
หลักการ จํานวน 10 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามรู บริ ค เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ
จํานวน 5 ข้อ แต่ ล ะข้อ มี ค ะแนนเต็ม 9 คะแนน ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ นคะแนนความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสําคัญ 3 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3 คะแนน และการวิเคราะห์หลักการ
3 คะแนน และแปลผลคะแนนตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดงั ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์

รายการประเมิน
1. การวิเคราะห์
ความสําคัญ

2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์

3. การวิเคราะห์
หลักการ

3
แยกแยะสิ่ งที่
กําหนดให้ได้วา่ อะไร
สําคัญ จําเป็ นหรื อมี
บทบาทที่สุด ตัวไหน
เป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ น
ผล ได้ถูกต้องทุก
ประเด็น
ระบุความสอดคล้อง
หรื อความขัดแย้งของ
ของสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบทุกประเด็น
ระบุหลักการสําคัญ
ของสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบทุกประเด็น

เกณฑ์ การแปลผลคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.00
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49

ระดับคุณภาพ
2
แยกแยะสิ่ งที่
กําหนดให้ได้วา่ อะไร
สําคัญหรื อจําเป็ นหรื อ
มีบทบาทที่สุด ตัว
ไหนเป็ นเหตุ ตัวไหน
เป็ นผล ได้ถูกต้องบาง
ประเด็น
ระบุความสอดคล้อง
หรื อความขัดแย้งของ
ของสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้ถูกต้อง
บางประเด็น
ระบุหลักการสําคัญ
ของสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้ถูกต้อง
บางประเด็น

1
ไม่สามารถแยกแยะสิ่ ง
ที่กาํ หนดให้ได้วา่
อะไรสําคัญหรื อ
จําเป็ นหรื อมีบทบาท
ที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ
ตัวไหนเป็ นผล
ไม่สามารถระบุความ
สอดคล้องหรื อความ
ขัดแย้งของ
สถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้
ไม่สามารถระบุ
หลักการสําคัญของ
สถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้

คะแนน หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง
คะแนน หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49
คะแนน หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่าํ
2.4 นํ า แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแก้ไข จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.5 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน
ด้านเนื้ อ หา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัด การเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการวัด และประเมิ น ผล เพื่ อ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบ จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
คํานวณหาค่ าดัช นี ความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็ นรายข้อโดย
กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั
ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ข้อสอบที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (มาเรี ยม นิ ลพันธ์, 2549: 177) ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
เท่ากับ 1.00
2.6 นํา แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ไ ปทดลองใช้ (Tryout) เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ที่เคยเรี ยนในรายวิชานี้มาก่อน จํานวน 45 คน
2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหาความ
ยากง่าย (p) ได้ค่าระหว่าง 0.42 – 0.80 ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอํานาจจําแนก (r)
ได้ค่ าระหว่าง 0.21 – 0.39 ตามเกณฑ์ต้ ังแต่ 0.20 ขึ้ น ไป (พวงรั ต น์ ทวีรัต น์ 2543 : 137) จากนั้น
คัดเลือกข้อสอบจํานวน 5 ข้อ โดยเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
2.8 นําแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เชิ งสถานการณ์ ไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรของ Cronbanch’ Alpha ซึ่งได้เท่ากับ 0.71
2.9 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
จริ งกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
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แผนภูมิ 3

สรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ขั้นที่ 1

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัด
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

ขั้นที่ 2

ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา

ขั้นที่ 3

สร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ที่ มี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมเนื้อหาในสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ

ขั้นที่ 4

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแก้ไขและปรับปรุ ง

ขั้นที่ 5

นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์
ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ

ขั้นที่ 7

นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบ
หาความยากง่าย (p) และ ค่าอํานาจจําแนก (r)

ขั้นที่ 8

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ไปหาค่า
ความเชื่อมัน่ และคัดเลือกข้อสอบจํานวน 5 ข้อ ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

ขั้นที่ 9
นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
2. การสร้ไปทดลองใช้
างแบบทดสอบวั
จริ ง ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็ น
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3. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา เกี่ยวกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั เนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศึกษาเรื่ องการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัย
3.2 วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี้ วดั ที่ 1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อ
พิ จ ารณาพฤติ ก รรมและทัก ษะที่ สั ม พัน ธ์กับ เนื้ อ หาและกิ จ กรรม จากนั้น สร้ างตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ (Test Blueprint) ที่ วดั พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ 6 ระดับ ตามแนวคิดของ แอนเดอร์ สัน และ
แครทโวล (Anderson and Krathwohl, 2001) คือ การจํา การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า
และสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางต่อไปนี้

1. ความรู ้
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมาย
พื้นฐานเกี่ยวกับ ของคําว่าเศรษฐศาสตร์ได้
เศรษฐศาสตร์ 2. นักเรี ยนสามารถจําแนกสาขาของ
เศรษฐศาสตร์ได้
3. นักเรี ยนสามารถบอกประโยชน์ 1
ของเศรษฐศาสตร์ได้
2. ระบบ
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมาย
เศรษฐกิจของ ของ “ระบบเศรษฐกิจ” ได้
โลกในปั จจุบนั 2. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
รายละเอียดของระบบเศรษฐกิจใน
โลกปั จจุบนั ได้
3. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ผลดี
และผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆในโลกได้
3. ตลาดและ
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
ประเภท
ของตลาดแต่ละประเภทได้
ของตลาด
2. นักเรี ยนสามารถจําแนกประเภท
ของตลาดได้
3. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ขอ้ ดี
และข้อเสี ยของตลาดแต่ละประเภท
ได้
4. ราคาอุปสงค์ 1. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของ “ราคาอุปสงค์” ได้
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อราคาอุปสงค์ได้

1

1
3

3
1

1

2
1

1

1

1

2

1

1
2
2

1

รวม

ประเมินค่า

วิเคราะห์

ประยุกต์ ใช้

จํา

เนื้อหา

แสดงการวิเคราะห์ขอ้ สอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ประเภทของข้ อสอบ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เข้ าใจ

ตาราง 9

สร้ างสรรค์
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1

2

1
1

3
2

2
2

2
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6. การกําหนด
ราคาในเชิงกล
ยุทธ์ที่มีใน
สังคมไทย

รวม

1

2

4

รวม
2

2

1. นั ก เรี ยน ส าม ารถ อ ธิ บ ายการ
กํา หนดราคาในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ มี ใ น
สังคมไทยได้

สร้ างสรรค์

1

ประเมินค่า

1

วิเคราะห์

1. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของ “ราคาอุปทาน”
ได้
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อราคาอุปทานได้

ประยุกต์ ใช้

5. ราคาอุปทาน

เข้ าใจ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
จํา

เนื้อหา

ประเภทของข้ อสอบ

3

14

1

3

2

1

4

5

2

30

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ เป็ นข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตามตัวชี้วดั โดยแต่ละข้อให้มีตวั เลือกที่ถูกต้อง
ที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจํานวน 30 ข้อ โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมตามตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบใน
เรื่ องของการเขียนข้อคําถามให้ชดั เจน กระชับ และปรับปรุ งข้อคําถามบางข้อให้ตรงกับประเภท
ของข้อสอบ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ เสนอต่อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการจัด การเรี ย นรู ้ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัด และประเมิ น ผล รวม
ทั้งหมด 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบ จากนั้นนําผลการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
เป็ นรายข้อโดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้
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+1
หมายถึง
แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนั้นมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนั้นมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนั้นไม่มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ข้อสอบที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (มาเรี ยม นิ ลพันธ์, 2549: 177) ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 1.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 0.67
3.6 นํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ไปทดลองใช้
(Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่เคยเรี ยนในรายวิชานี้มาก่อน จํานวน 45 คน
3.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหาความ
ยากง่าย (p) ของงแบบทดสอบได้ค่าระหว่าง 0.24 – 0.80 ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่า
อํานาจจําแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.20 – 0.65 ตามเกณฑ์ต้ งั แต่ 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 :
137) จากนั้นคัดเลือกข้อสอบจํานวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ 1) เลือกข้อสอบให้ครอบคลุมตัวชี้วดั และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 2) เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ จํานวน 30 ข้อ ไปหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวัดที่สมํ่าเสมอและคงที่ ด้วยวิธีการของคู
เดอร์-ริ ชาร์ดสัน จากสู ตร KR-20 (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2549:182) ซึ่งได้เท่ากับ 0.80
3.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้จริ งกับ นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5/4 โรงเรี ยนศรี วิชัยวิท ยา อําเภอเมื อง จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
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แผนภูมิ 4

สรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ

ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อพิจารณาทักษะที่
สัมพันธ์ จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ (Test Blueprint)

ขั้นที่ 3

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ เป็ น
ข้อสอบ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตามตัวชี้วดั

ขั้นที่ 4

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นที่ 5

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ เสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
จากนั้นนําผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ

ขั้นที่ 7

นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบ
หาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)

ขั้นที่ 8

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ จํานวน 30 ข้อ
ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)

ขั้นที่ 9

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
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4. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert,quoted in Best, 1986: 182) ซึ่งมีช้ นั ตอนดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณาหัวข้อปั ญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นที่ผวู ้ ิจยั
ต้องการทราบ
4.2 ร่ างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ ย วกั บ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ และผลที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ เรื่ อง ระบบ
เศรษฐกิจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามปลายปิ ดให้มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยกําหนดค่าระดับความคิดเห็นในแบบสาอบถาม ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ
5
เห็นด้วยมาก
ให้ค่าระดับเท่ากับ
4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ค่าระดับเท่ากับ
3
เห็นด้วยน้อย
ให้ค่าระดับเท่ากับ
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ
1
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของข้อ คํา ถามเป็ นรายข้อ ซึ่ งอาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ป รั บ แก้ ไ ข
แบบสอบถามด้านการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
4.4 ปรับแก้แบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้ว
นําไปตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจํานวน 3 คน ด้านภาษา ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเนื้ อ หา และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัด ประเมิ น ผล เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและภาษา (Content
Validity) แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้
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การเรี ยนรู ้

+1

หมายถึง

แน่ ใจว่าข้อคําถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

0
หมายถึง
ไม่ แน่ ใจว่ า ข้ อ คํ า ถาม นั้ น มี ความ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ ใจว่ า ข้ อ คํ า ถาม นั้ น ไม่ มี ความ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แบบสอบถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่รับได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00
4.5 ปรั บ ปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิด เห็ น ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่ าน
จากนั้นนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
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แผนภูมิที่ 5

สรุ ปการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้

ขั้นที่ 1 พิจารณาหัวข้อปั ญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็น
ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการทราบ
ขั้นที่ 2 ร่ างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายปิ ดและตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด
ขั้นที่ 3 ร่ างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายปิ ดและตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด

ขั้นที่ 4 ปรับแก้แบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
แล้วนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)

ขั้นที่ 5 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
จากนั้นนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองและเก็บข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้ น 6
สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีดาํ เนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั
1.1 เป็ นการศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตํารา สถิติ ปั ญหา วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
จากนั้นดําเนิ นการสร้างเครื่ องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
แบบสอบถามความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
1.2 ผูว้ ิจยั นําหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อทําการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยไป
เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1.3 ผูว้ ิจยั สร้างความคุน้ เคยกับนักเรี ยน และแนะนําวิธีการเรี ยนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้
1.4 ให้ นัก เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่าง คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 45 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนจํานวน 30 ข้อ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจยั
2.1 ผูว้ ิจยั ทดลองใช้เครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ นําไปทดลองใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 โดยทําการสอนเป็ นระยะเวลา 6 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที รวม 12 คาบเรี ยน
2.2 หลังจากผูว้ ิ จ ัย สอนครบทุ ก แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้ างสรรค์ค วามรู ้ แล้ว ผูว้ ิจ ัยให้ นัก เรี ยนทําแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์
จํานวน 5 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน 30 ข้อ และทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จากนั้นนํามาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั รายงานผลการวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูก
ต้อง ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน
ผลการวิจยั ฉบับร่ าง ปรับปรุ ง แก้ไข จัดพิมพ์ และส่ งรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้า นการคิ ด วิ เคราะห์ ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น โดยวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ( xˉ ) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (xˉ )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ ง
มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.50 – 4.49
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
2.50 – 3.49
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.50 – 2.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นการวิจยั
เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยมี แ บบแผนการวิ จ ัย ก่ อ นทดลอง (Pre Experimental
Designs) แบบกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นและหลัง (The One - Group Pretest - Posttest Design) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนศรี วิชัย
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่เรี ยนรายวิชา
ส 32103 สังคมศึกษา 4 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ จํานวน 45 คน โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ โดยทดสอบค่ าที แ บบไม่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กัน (t-test dependent)
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ คือ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรี ยน และ ด้านประโยชน์ที่
ได้รั บ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ( xˉ ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อ มู ล ที่ เป็ น
ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 10
ดังนี้
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ตารางที่ 10

สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบ

วิธีการ
ทดสอบวัด
ความสามารถในการ
ความสามารถในการคิด
คิดวิเคราะห์หลังการ
วิเคราะห์เรื่ อง ระบบ
จัดการเรี ยนรู ้ตาม
เศรษฐกิจ ก่อนเรี ยนและหลัง
ทฤษฎีการสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ความรู ้
ปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ

เครื่ องมือ
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เชิง
สถานการณ์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ( xˉ )
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t-test dependent)

เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง ทางการเรี ยนก่อนและ ผลสัมฤทธิ์
ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้ ทางการเรี ยน
ตามทฤษฎีการ
และหลังเรี ยน ของนักเรี ยน
สร้างสรรค์ความรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบ

การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี

ค่าเฉลี่ย ( xˉ )
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t-test dependent)

การสร้างสรรค์ความรู ้
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
ของนักเรี ยนหลังการ ความคิดเห็น
จัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้

ค่าเฉลี่ย ( xˉ )
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
โดยนําข้อมูลที่ได้
ไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นที่กาํ หนด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2557 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ที่เรี ยนรายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 จํานวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ 4) แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอนและขอนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ นมัธยศึกษาปี
ที่ 5 ก่ อนและหลังเรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จํานวน 45 คน
ปรากฏดังตารางที่ 11
82
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
กลุ่มทดลอง

ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน

จํานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
45
45

45
45

คะแนน
เฉลีย่
( xˉ )
21.91
35.98

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

t

p

3.17
3.79

23.75

.00

จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย หลัง เรี ย น (xˉ = -35.98 , S.D. = 3.79) สู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (xˉ = 21.91 , S.D. = 3.17) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จําแนกรายด้าน
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์

คะแนน
เต็ม

xˉ

ก่อนเรียน
S.D. ระดับ

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสําคัญ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์หลักการ
เฉลี่ยรวมแต่ละด้าน

3

1.46

0.26

3

1.52

3
3

1.41
1.46

xˉ

หลังเรียน
S.D. ระดับ

ลําดับ
ที่
2

2.37

ลําดับ
ที่
0.33 ปานกลาง
3

0.30 ปานกลาง

1

2.40

0.30 ปานกลาง

2

0.24
0.21

3
-

2.42
2.40

0.30 ปานกลาง
0.25 ปานกลาง

1
-

ตํ่า

ตํ่า
ตํ่า

จากตารางที่ 12 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
หลังจากเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง(xˉ = 2.40 , S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
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ดังนี้ ด้านการวิเคราะห์หลักการ (xˉ = 2.42 , S.D. = 0.30) ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (xˉ = 2.40,
S.D. = 0.30) และด้านการวิเคราะห์ความสําคัญ (xˉ = 2.37 , S.D. = 0.33) ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยน
ชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 ก่ อนเรี ย นและหลังเรี ยนด้ วยการจั ด การเรี ยนรู้ ต ามทฤษฎี การสร้ างสรรค์
ความรู้
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ ของ
นักเรี ยนชั้น ม.5/4 จํานวน 45 คน ปรากฏดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้
กลุ่มทดลอง

ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน

จํานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
45
45

30
30

คะแนน
เฉลีย่
( xˉ )
9.69
20.02

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

t

p

3.59
2.68

16.81

.00

จากตารางที่ 13 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 45 คน ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์
ความรู ้) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
( xˉ = 20.02 , S.D. = 2.68) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ( xˉ = 9.69 , S.D. = 3.59) ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาความคิดเห็ นของนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จํานวน 45 คน ปรากฏดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
รายการ

xˉ

S.D.

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การคิดวิเคราะห์ และพิจารณาเรื่ อง
ที่เรี ยนจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่ วยให้นักเรี ยนรู ้ จกั การแสดงความคิดเห็ น อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล
รวม

4.62

0.53

4.67

0.52

4.56

0.50

4.49

ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่ วยให้นักเรี ยนมี ความสนุ กสนานและมีความสุ ขกับ
การเรี ยน
7. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่ วยสร้ างบรรยากาศเป็ นกัน เองระหว่างนัก เรี ยนกับ
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน

ระดับ
ลําดับ
ความคิดเห็น ที่
เห็นด้วย
2
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด

1

0.54

เห็นด้วยมาก

4

4.59

0.52

(1)

4.49

0.62

เห็นด้ วย
มากทีส่ ุ ด
เห็นด้วยมาก

4.22

0.51

เห็นด้วยมาก

4

4.47

0.58

เห็นด้วยมาก

3

3

2
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ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ (ต่อ)
รายการ

xˉ

S.D.

8. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศที่ เป็ นกั น เองระหว่ า งครู กั บ
นักเรี ยน
รวม
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
9. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้
ช่ ว ย ให้ นั ก เรี ย น ส าม าร ถ นํ าค ว าม รู ้ ไ ป ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้
10. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ยอมรับความคิดของผูอ้ ื่น
11. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการตอบ
คําถาม
12. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้
ภายนอกห้องเรี ยน
รวม

4.69

0.51

4.47
4.49

0.56
0.50

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้วยมาก

(3)
3

4.58

0.61

2

4.60

0.53

เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด

4.60

0.61

เห็นด้วย
มากที่สุด

1

4.57

0.56

(2)

ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้ าน

4.54

0.55

เห็นด้ วย
มากทีส่ ุ ด
เห็นด้ วย
มากทีส่ ุ ด

ระดับ
ลําดับ
ความคิดเห็น ที่
เห็นด้วย
1
มากที่สุด

1

-

จากตารางที่ 14 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (xˉ = 4.54 , S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากเป็ นลําดับ
ที่หนึ่ ง ( xˉ = 4.59 , S.D. = 0.52) รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ (xˉ = 4.57 ,
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S.D.= 0.556) และด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากเป็ น
ลําดับสุ ดท้าย (xˉ = 4.47 , S.D.= 0.56) ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น (xˉ = 4.67 , S.D.= 0.52) การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนพบความรู ้ดว้ ยตนเอง (xˉ = 4.62 , S.D. = 0.53)
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การคิดวิเคราะห์ และพิจารณา
เรื่ องที่เรี ยนจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง (xˉ = 4.56 , S.D.= 0.50) และการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
สร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นรู ้ จ ัก การแสดงความคิ ด เห็ น อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล (xˉ = 4.49 ,
S.D.= 0.54) ตามลําดับ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด (xˉ = 4.57 , S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นักเรี ยนได้แสวงหาความรู ้จาก
แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ภ ายนอกห้ อ งเรี ย น (xˉ = 4.60 , S.D.= 0.61) การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการตอบคําถาม (xˉ = 4.60 , S.D. = 0.53)
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นักเรี ยนรู ้จกั ยอมรับความคิดของผูอ้ ื่น
(xˉ = 4.58 , S.D. = 0.61) และ การจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ วยให้นัก เรี ยน
สามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (xˉ = 4.49 , S.D. = 0.50) ตามลําดับ
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก
(xˉ =4.47 , S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ การ
จัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ วยสร้ างบรรยากาศที่ เป็ นกัน เองระหว่างครู กับ
นักเรี ยน (xˉ = 4.69 , S.D. = 0.51) การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยให้นกั เรี ยน
มีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (xˉ = 4.49 , S.D. = 0.62) การจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยสร้างบรรยากาศเป็ นกันเองระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนร่ วมชั้น
เรี ย น (xˉ = 4.47 , S.D. = 0.58) และ การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนมีความสนุกสนานและมีความสุ ขกับการเรี ยน (xˉ = 4.22 , S.D. = 0.51) ตามลําดับ
สําหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้ พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น
ในการเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ได้แ สวงหาความรู ้ จ ากแหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายทั้ง ในและนอก
ห้องเรี ยน ได้ทาํ งานร่ วมกับเพื่อนในห้อง ตลอดจนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
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ประมวลผลการสั งเกตจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
นอกจากการวิจยั ดังกล่าวแล้ว ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตและบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้แล้วนํามาสรุ ปไว้ ดังต่อไปนี้
1. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ให้
นักเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ในการจัดกิ จกรรมแต่ละคาบเรี ยนนักเรี ยนต้องได้คน้ คว้า
แสวงหาความรู ้ และทํากิ จกรรมค่อนข้างมาก ทําให้เวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไม่ เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดโดยเฉพาะในแผนการเรี ยนรู ้แรกๆ ที่นักเรี ยนยังไม่คุน้ ชิ นกับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นต้อง
อาศัยความรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ มของนักเรี ยน เนื่ องจากนักเรี ยนมีความรู ้และประสบการณ์ ไม่
เท่ากัน จึงทําให้นกั เรี ยนแต่ละคนใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ไม่เท่ากัน
3. การจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ นักเรี ยนจําเป็ นต้องมี ก ารค้น คว้า
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้
ง่ายคือแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่ในอินเทอร์เน็ตมีท้ งั ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ ผูส้ อน
จึงต้องให้แนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลหลักๆก่อน โดยให้นกั เรี ยนรู ้จกั เลือกข้อมูลที่เชื่อถือได้มา
ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ในครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่ งมีแบบแผนการวิจยั ก่อนทดลอง (Pre Experimental
Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรี ยน (The One – Group Pretest – Posttest Design) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์
ความรู ้ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรี ยนและหลัง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ 3) เพื่อ
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
สร้ างสรรค์ความรู ้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/4 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่เรี ยนรายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
จํานวน 45 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ที่ ผ่านการตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ ากับ 1.00
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบ
เศรษฐกิ จ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบ
เศรษฐกิ จ จํานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลื อ ก จํานวน 30 ข้อ และ 4)
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ยนต่ อการจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่ า ที แ บบไม่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กั น (t-test dependent) และการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) สามารถสรุ ปผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลัง
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมากที่สุด
อภิปรายผล
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ด้วยการจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ทั้งนี้ เป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์
กับความรู ้ใหม่ที่ได้รับจากการแสวงหาข้อมูล ลงมือปฏิบตั ิ และจัดกระทําข้อมูลเป็ นความรู ้ใหม่
นักเรี ยนต้องผ่านกระบวนการคิดในหลายรู ปแบบ ซึ่ งสอดคล้องกับ กมล สุ ดประเสริ ฐ (อ้างถึงใน
เรณู จิ นสกุล, 2554: 58) ที่ กล่าวว่า ทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ มีแนวความคิดว่ามนุ ษย์สามารถ
สร้างปั ญญา หรื อภูมิปัญญาของตนเองได้ ด้วยกระบวนการสร้างความรู ้ที่เริ่ มต้นจากการแสวงหา
ข้อมูล นัน่ คือ มนุ ษย์สามารถนําเอาข้อมูลมาปฏิสัมพันธ์กนั จนทําให้เกิดเป็ นข้อมูลความรู ้และเอา
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ข้อมูลความรู ้มาปฏิสัมพันธ์กนั จัดวิเคราะห์ แยกแยะ หรื อจําแนกเป็ นหมวดหมู่ สร้างสรรค์ทาํ ให้
เกิดความรู ้ และในที่สุดถ้าเอาความรู ้เหล่านั้นมาเปรี ยบเทียบทดสอบกับความรู ้เดิมแล้วรับหรื อปรับ
เข้ากับความรู ้เดิม ทําให้บงั เกิดสติปัญญาหรื อภูมิปัญญา สอดคล้องกับ ฟอสน๊อต (Fosnot, 1996: 6)
ที่กล่าวถึง ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ว่า เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ โดยอธิ บายว่า
ความรู ้ เป็ นสิ่ งชั่ว คราว มี ก ารพัฒ นา ไม่ เป็ นปรนัย และถู ก สร้ างขึ้ น ภายในตัว บุ ค คล โดยอาศัย
สื่ อกลางทางสังคมและวัฒ นธรรม ส่ วนการเรี ยนรู ้ ตามแนวทฤษฎี น้ ี เป็ นกระบวนการที่ สามารถ
ควบคุ มได้ด้วยตนเอง ในการต่อสู ้กับความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้น ระหว่างความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ ที่
แตกต่างไปจากเดิ ม เป็ นการสร้างตัวแทนใหม่ และสร้างโมเดลของความจริ งโดยคนเป็ นผูส้ ร้าง
ความหมายด้วยเครื่ องมือทางวัฒนธรรม และเป็ นการประนี ประนอมความหมายที่สร้างขึ้นโดยผ่าน
กิจกรรมทางสังคม ผ่านการร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่ ง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยยึดแนวทางของบลูม (Bloom อ้างถึงใน
ลักขณา สริ วฒั น์, 2549: 73) ที่กล่าวไว้ในทํานองเดียวกับ ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (อ้างถึงใน
ลัก ขณา สริ วฒ
ั น์ , /2549: 84-85) ที่ ก ล่ าวว่า ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ หมายถึ ง รู ป แบบ
ความสามารถในการแยกแยะเพื่ อ หาส่ ว นย่อ ยของเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวหรื อ เนื้ อ หาต่ า งๆ โดย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นที่สําคัญออกเป็ น 3 ประการ ได้แก่ 1)วิเคราะห์
ความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่ งที่กาํ หนดมาให้ว่าอะไรสําคัญหรื อจําเป็ นหรื อมีบทบาทที่สุด
ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความสําคัญย่อยๆ
ของเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ น้ นั เกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร 3) วิเคราะห์
หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราวและการกระทําต่างๆ ว่า
สิ่ งเหล่านั้นรวมกันจนดํารงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ ด้เนื่ องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็ นหลักเป็ นแกนกลาง
มีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไรหรื อยึดคติใด
ทั้งนี้ จะเห็ น ได้ว่าการจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ประกอบไปด้ว ย
ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ ซึ่ งผูส้ อนต้องกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดปั ญหาและเร้าให้เกิด
ความสนใจในบทเรี ยนโดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น ข่าว วิดีโอ คําถาม ฯลฯ ซึ่ งการจะเกิดปั ญหา
ได้น้ นั นักเรี ยนต้องฝึ กการสังเกตและการตั้งคําถาม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นของการคิด ขั้นที่ 2 ขั้น
ทบทวนความรู ้ เดิ ม ในขั้น นี้ นักเรี ยนต้องแสดงออกถึ งความเข้าใจเดิ มที่ ตนมี อยู่ โดยอาจใช้การ
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อภิปราย การตอบคําถาม การทําแผนผังความคิด ฯลฯ ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว นักเรี ยนจําเป็ นต้อง
คิดจําแนก แยกแยะ หาความสําคัญ หรื อความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ อันเป็ นพื้นฐานของการคิด
วิเคราะห์ ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล นักเรี ยนต้องสํารวจ สังเกต เล่ นเกม ทํากิ จกรรม
จําแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ ตลอดจนเปรี ยบเทียบข้อมูลหรื อแสวงหาความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่ นักเรี ยนต้องหาความสัมพันธ์
หรื อเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ โดยจะต้องนําความรู ้ ท้ งั สองส่ วนมารวมกันเพื่อ
สร้ างเป็ นความรู ้ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง และขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ นักเรี ยนต้อง
ตอบคํา ถามหรื อ ใช้อ งค์ค วามรู ้ ที่ ต นสร้ างขึ้ น มาแก้ไ ขสถานการณ์ ต่ างๆ ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ว่ า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้น้ ันสนับสนุ นให้นักเรี ยนได้เกิ ด
กระบวนการคิดในทุกขั้นตอน แต่ข้ นั ที่มีความสําคัญอันนําไปสู่ การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คือ ขั้นที่ 3 สํารวจและแสวงหาข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และขั้นที่ 5 ขั้น
ประยุกต์ใช้ความรู ้ เนื่ องจากเป็ นขั้นที่ที่ 3 ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล นักเรี ยนต้องสํารวจ สังเกต
ทํากิจกรรม จําแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ ตลอดจนเปรี ยบเทียบข้อมูลหรื อแสวงหาความรู ้ใหม่
ด้วยตนเองจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวจะส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความสําคัญและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อเลือกใช้ขอ้ มูล
และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างองค์ความรู ้ นักเรี ยนต้องหาความสัมพันธ์
หรื อเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ โดยจะต้องนําความรู ้ ท้ งั สองส่ วนมารวมกันเพื่อ
สร้างเป็ นความรู ้ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง นักเรี ยนจะต้องคิดวิเคราะห์ จําแนก แยกแยะข้อมูล
ตลอดจนเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และรวบรวมจัดกระทําเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ๆ ซึ่ ง
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และขั้นที่ 5 ขั้น
ประยุกต์ใช้ความรู ้ นักเรี ยนต้องตอบคําถามหรื อใช้องค์ความรู ้ที่ตนสร้างขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจนตอบคําถามการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 ด้านให้สมบูรณ์ ดังนั้นในขั้นที่ 5 นี้ นักเรี ยนจะได้
ฝึ กความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์
ความสั ม พัน ธ์ และการวิ เคราะห์ ห ลัก การ สอดคล้อ งกับ บลู ม (Bloom, 1981: 163), มาร์ ซ าโน
(Marzano, 2001: 60),

ดิ ว อี้ (Dewey, 1933: 30), รั ส เซลล์ (Russel, 1956: 281-282), กู๊ ด (Good,

1973: 283 อ้างถึงใน สมยา ทาเกตุ, 2552: 42), วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 10), วีระ สุ ดสังข์ (2550:23),
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549:25), ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2549: 69), ทิ ศนา แขมมณี (2545: 401),
ชนาธิ ป พรกุล (2544: 221) และ กรมวิชาการ (2542: 140) ที่ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า การ
คิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะส่ วนประกอบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจ การประเมินผล หรื อสรุ ปความสําคัญ
ของสิ่ งนั้นๆ ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอื่นๆของบุคคลด้วย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กั บ งานวิ จ ัย ของ ระพิ น ทร์ คร้ า มมี (2544: 78-79) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิ งวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนวิชา
สั ง คมศึ ก ษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ก ับ การสอนแบบแก้ปั ญ หา
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้กบั การสอน
แบบแก้ปัญหามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลวษา ปิ ยะนฤพัทร (2551: 85-87) ที่ได้ศึกษาผลการ
เรี ยนรู ้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยน
เตรี ยมทหารชั้นปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักซิ ปปา ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ ในชี วิตประจําวันของนักเรี ยนเตรี ยมทหารชั้นปี ที่ 2 หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักซิ ปปา มีค่าร้อยละ 73.16 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือร้อยละ 50 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัจภัค บูชาพิมพ์ (2551:101-102) ได้ศึกษา
ผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบนสื บ
เสาะหาความรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรี ยนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ประดิษฐ์ ทรัพย์พลับ (2553: 83-84) ที่ได้
ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้การจัดกิ จกรรมนอกสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยนโดยใช้กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีค่าร้อย
ละ 72.80 อยูใ่ นระดับพอใช้ และหลังเรี ยนโดยใช้การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ มีค่าร้อยละ 79.50 อยู่
ในระดับ ดี ซึ่ งสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก ํา หนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 70 นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย
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ต่างประเทศของ แซมส์ (Sam,2004: 3) ได้ศึกษาวิธีสอนไวยกรณ์ เพื่อให้นักเรี ยนคิดวิเคราะห์และ
เขี ยนอธิ บ ายได้ โดยนัก เรี ยนวิเคราะห์ ป ระโยคผ่านกระบวนการตั้งคําถามเพื่ อแสดงให้เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆของประโยคให้ชดั เจน ผลการวิจยั พบว่า การสอนด้วยวิธีดงั กล่าว
ทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ รายด้าน
พบว่า ด้านที่ มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการวิเคราะห์หลักการ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ ที่นักเรี ยนต้องมีการสํารวจความรู ้เดิ มของตนเอง
และค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ขั้นตอนดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการคิดและ
การทํางานที่หลากหลายจนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจในแบบของตนเอง จึงทําให้นกั เรี ยนมีความ
เข้าใจในหลักการที่ตนสร้างขึ้นเป็ นอย่างดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตอบคําถาม การ
แก้ปัญหา ตลอดจนประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ต่างๆได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ สุ รางค์ โค้วตระ
กูล (2545: 210 – 211 ) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนต้องเป็ น
ผูก้ ระทํา (active) และสร้ างความรู ้ โดยมี คุณ ลักษณะที่ สําคัญของทฤษฎี คือ นักเรี ยนสร้างความ
เข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึน อยู่กบั ความรู ้เดิ มและความเข้าใจที่ มีอยู่ใน
ปั จ จุ บ ัน ของนัก เรี ย น การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั งคมและการจัด สิ่ งแวดล้อ ม ตลอดจนกิ จ กรรมที่
คล้ายคลึ งกับ ชี วิ ต จริ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นรู ้ และจะทําให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่างมี
ความหมาย และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวิเคราะห์ความสําคัญ เนื่องจากเวลาในการ
ทําแบบทดสอบมีจาํ กัด และนักเรี ยนบางส่ วนยังขาดประสบการณ์ ในการหาคุณลักษณะเด่ นของ
เรื่ องราว อีกทั้งเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่กาํ หนดให้ก็อาจเป็ นเรื่ องที่นักเรี ยนไม่เคยทราบข้อมูลมา
ก่อน จึงอาจขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ในสถานการณ์ ต่างๆ สอดคล้องกับ ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ (อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์, 2549: 84 – 85) ที่กล่าวว่า สมรรถภาพด้านการคิดวิเคราะห์จะ
เต็มไปด้วยการหาเหตุและผลมาเกี่ ยวข้องกัน เสมอ การคิดวิเคราะห์ จึงต้องอาศัยพฤติ กรรมด้าน
ความจํา ความเข้า ใจ และการนํา ไปใช้ มาประกอบการพิ จ ารณา อย่างไรก็ ต ามการวิ เคราะห์
ความสําคัญนั้นยังจัดว่าเป็ นความสามารถที่ สําคัญที่ ตอ้ งพัฒนาให้เกิ ดเพราะเป็ นทักษะการคิดที่
สําคัญอย่างมากในการเรี ยนและการใช้ชีวิตของนักเรี ยน
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลัง
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็ นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
ทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และให้
ความสําคัญกับความรู ้หรื อประสบการณ์ เดิ ม โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สังเกตสิ่ งที่ตน
อยากเรี ยนรู ้ ได้คน้ คว้าแสวงหาข้อมูล ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนค้นพบความรู ้ และมีกิจกรรมเพื่อให้
นักเรี ยนได้เชื่ อมโยงความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยน
สร้ างขึ้ น ได้ด้วยตนเอง ซึ่ งการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ นี้ จะช่ วยให้
นักเรี ยนได้พฒั นาความสามารถในด้านการคิด และฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดีข้ ึนด้วย ดัง
จะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ขั้นที่ 1 สร้างแรงจูงใจ
ผูส้ อนเปิ ดใช้สื่อการเรี ยนรู ้ต่างๆกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดปั ญหา และเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจใน
บทเรี ยน มี ความอยากรู ้ อยากเห็ น และกระตือรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้ เช่ น การให้ผูเ้ รี ยนดู รูปภาพแล้ว
ร่ วมกันอภิ ปรายเกี่ ยวกับภาพเพื่อเชื่ อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยน

ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู ้เดิ ม นักเรี ยน

แสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเดิ มที่ตนมีอยู่แล้วเกี่ ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยน โดยอาจใช้การอภิ ปราย
การตอบคําถาม การทําแผนผังความคิด หรื อการแสดงออกในรู ปแบบอื่นๆร่ วมกัน ขั้นที่ 3 สํารวจ
และแสวงหาข้อมูล ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สํารวจ สังเกต เล่น เกม ทํากิ จกรรม จําแนก
แยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูล หรื อแสวงหาความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเองจากสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ต่างๆร่ วมกัน ขั้นที่ 4 สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนร่ วมกันได้หา
ความสัมพันธ์หรื อเชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ จนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของตนเอง
ขึ้นมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแสดงออกถึงองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยอาจใช้การตอบคําถาม
การพูดอธิ บาย การทําแผนผังความคิ ด หรื อการสร้ างสรรค์ชิ้ นงานอื่ นๆ ขั้นที่ 5 ขั้น ประยุกต์ใช้
ความรู ้ นักเรี ยนร่ วมกัน ตอบคําถามหรื อใช้ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้น มาประยุกต์ใช้ห รื อแก้ไขปั ญ หาตาม
สถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่ผสู ้ อนกําหนดขึ้น เพื่อทดสอบว่านักเรี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่สร้าง
ขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด เอช เคอร์ ติช (David H.
Curtis, 2003: 235) , มาร์ ติน และคณะ (Martin อ้างถึงใน พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์, 2545: 68), ไดเวอร์
และเบลล์ (Diver and Bell 1986, อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545: 46-47), และ ยาเจอร์ (Yager
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อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2555: 84) ที่กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่ เรื่ อง/เร้าความสนใจ/สร้าง
แรงจูงใจ เพื่อเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นที่ผูส้ อนดึ งดูดความสนใจของ นักเรี ยนโดยใช้คาํ ถาม รู ปภาพ
กิจกรรม หรื อสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ ประเด็นของเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นที่
2 ขั้น สํารวจ/ทบทวนความรู ้ เดิ ม/ตรวจสอบความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน เป็ นขั้น ที่ ผูส้ อนตรวจสอบ
ความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน โดยคําถามเพื่อให้นักเรี ยนได้ทบทวนหรื อได้ตรวจสอบความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประเด็นที่จดั การเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ใหม่/แสวงหาความรู ้ใหม่ เป็ นขั้นที่
ผูส้ อนจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ที่สมั พันธ์กบั ประเด็นในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจัดกิจกรรมให้
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบตั ิ และค้นพบความรู ้ใหม่ ขั้นที่ 4 ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด/จัด
ระเบียบความรู ้/สร้างองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนใช้กิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงความรู ้
เดิ มกับความรู ้ ใหม่ และสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ได้นําเสนอให้เพื่อนๆฟั ง ขั้นที่ 5 ขั้นการนําความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้หรื อปฏิบตั ิ นักเรี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง โดยผูส้ อน
อาจใช้คาํ ถามหรื อกําหนดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ที่ตนเองสร้างขึ้นมาใช้แก้ปัญหา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้นส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
และมีความเข้าใจในองค์ความรู ้ที่ตนเองได้สร้างขึ้น ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ดังที่
กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (2550: 1) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู ้ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้โดยให้นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จน
ค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์จนรู ้จริ ง รู ้ลึกซึ้ งว่าสิ่ งนั้นคืออะไร มีความสําคัญ
มากน้อยเพียงไร ซึ่ งการเรี ยนรู ้รูปแบบนี้ จะช่วยให้นักเรี ยนได้พฒั นาความสามารถในด้านการคิด
พร้อมทั้งฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดี อีกทั้งลักษณะของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ยังทําให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ชดั แจ้ง ได้ลงมือปฏิบตั ิเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับประสบการณ์ใหม่
ตลอดจนได้ฝึกพัฒ นากระบวนการคิ ดและการแก้ปัญ หาอย่างมี เหตุ มีผล ทําให้นักเรี ยนเกิ ดการ
เรี ย นรู ้ อ ย่างมี ค วามหมาย ดังที่ สุ รางค์ โค้ว ตระกูล (2545: 210 – 211 ) ได้ก ล่ าวว่า ทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนต้องเป็ นผูก้ ระทํา (active) และสร้างความรู ้ คือ นักเรี ยน
สร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั ของนักเรี ยน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมที่
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คล้ายคลึ งกับ ชี วิ ต จริ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นรู ้ และจะทําให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่างมี
ความหมาย ฉะนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ แล้วสร้าง
เป็ นองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
ผลการวิจยั ที่ เกิ ดขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อําไพ กําลังหาญ (2545 : 67-70) ที่ได้
ศึ ก ษา เรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ระหว่างวิธีสอนแบบทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้กบั สอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังได้รับการสอนแบบทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ สี ดาํ นิล
(2550 : 79-84) ที่ ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า
นั ก เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ มี ค ะแนนทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังจัดการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่ อนจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมกมล กาญจนพิบูลย์ (2554 : 102-117) ได้ศึกษา เรื่ อง การเปรี ยบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษาและความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ กับการสอนแบบสื บสวน
สอบสวนเป็ นกลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิ ศ
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรี ย นอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ต่างประเทศของ สจ๊วต (Stwart 1997 : Abstract) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของ
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ที่มีต่อการเตรี ยมการสอน และการทดลองสอนของ
ครู ฝึกสอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการสอนและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู และความสนใจของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนมีความฉลาดเฉี ยบแหลม
มากขึ้น และกล้าแสดงมโนคติและความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เดลล่าและคริ สโตเฟอร์ (Della and Chritopher 1997 : Abstract) ได้ทาํ การศึ ก ษาผลการสอนวิชา
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ดนตรี ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ที่มีต่อความเข้าใจและความสามารถนําไปประยุกต์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาในวิชาดนตรี ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าความเข้าใจในทํานองและจังหวะ
เกี่ยวกับวิชาดนตรี ผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้หลังการทดลองแตกต่างกัน คือ
นักเรี ยนมี พฒ
ั นาการขึ้น โดยแสดงร่ วมกับผูอ้ ื่ นโดยไม่ได้มีการเตรี ยมตัวมาก่ อน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ยูเธอร์ แบช (Uterbach 1997 : Abstract) ที่ได้ทาํ การศึกษาการเปรี ยบเทียบการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้สาํ หรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ว่า ผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ในการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ 1 สู งกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม
3. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การ
สร้างสรรค์ความรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากเป็ นลําดับที่หนึ่ ง โดยมีความ
คิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ทั้งนี้ เป็ นเพราะกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม มีการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม ตลอดจนการทํากิจกรรมร่ วมกัน ดังเห็นได้จากแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งได้กาํ หนดให้นักเรี ยนทํากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มตั้งแต่ ข้ นั ตอนแรกจนถึ งขั้น ตอนสุ ดท้าย และการนําเสนอข้อมู ลองค์ความรู ้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยน
มีความคิดเห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ช่ วยให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการตอบคําถาม และช่ วยให้นักเรี ยนได้แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอก
ห้องเรี ยน ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ขั้นตอน ที่นกั เรี ยนต้องฝึ กสังเกต ตั้งคําถาม
ตลอดจนแสวงหาคําตอบของคําถาม และสร้างองค์ความรู ้ของตนเอง โดยการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน และลําดับสุ ดท้าย ได้แก่ ด้านบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี ความคิ ด เห็ น ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ วยสร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่างครู กบั นักเรี ยน ทั้งนี้เนื่องจากครู ผสู ้ อนสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้น
เรี ยนด้วยการให้ความเป็ นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส จัดการเรี ยนรู ้โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง จัด
สภาพแวดล้อมที่ สนับสนุ น การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน โดยผูส้ อนทําหน้าที่ เป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา
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ช่ วยเหลือ สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเสริ มแรงทางบวกให้กบั นักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
สอดคล้องกับ สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2547: 36) และ บรู คส์ และบรู คส์ (Brooks and Brooks, 1993: 17) ที่
กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า บรรยากาศการเรี ยนตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ น้ ัน จะต้องมีการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยใช้แหล่งข้อมูลและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยนให้
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า จัดการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ท้ายโดยครู ผสู ้ อนทําหน้าที่เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มและจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของตนเองขึ้นมา
และใช้การวัดและประเมินผลนักเรี ยนตามสภาพจริ ง และสอดคล้องกับ ออสบอร์ นและเฟรเบิร์ก
(Osborne and Farayberg, 1985: 1), มาร์ตินและคณะ (Martin, 1994: 4) ,

เบลล์ (1993: 349-

361) และ วรรณทิ พา รอดแรงค้า (2540: 23) และ กลุ่มส่ งเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (2550: 8) ที่กล่าวไว้ในทํานองเดี ยวกันว่า บทบาทของครู หรื อผูส้ อนตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้คือ เป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้นกั เรี ยนได้
สังเกต ได้คิด ได้ปฏิ บ ตั ิ ได้คน้ คว้าความรู ้ ด้วยตนเองตลอดจนการทํางานเป็ นกลุ่ มร่ วมกับผูอ้ ื่ น
จากนั้นเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกับความรู ้ ใหม่ เพื่อให้นักเรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู ้ ของ
ตนเอง และใช้การประเมินผลตามสภาพจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ผูว้ ิจยั มีขอ้
ค้นพบละแนวคิดที่เป็ นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้บางหัวข้อเรื่ องตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ไม่
สามารถจัด การเรี ย นรู ้ ให้ เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าํ หนดได้ เนื่ อ งจากความรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ เดิ ม
ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาข้อมูลและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ดังนั้น ครู จึงควรแบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถ ให้เด็กแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ที่ใกล้เคียงกัน
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2. จากการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ ในบางครั้งจะมี
อุปสรรคในแง่ ของการค้น คว้าหาข้อมูล ผ่านระบบเทคโนโลยี เช่ น ระบบสัญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต
ขัดข้อง หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่ วนไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้นในการเรี ยนแต่ละครั้งผูส้ อนควร
จัดหาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้
3. จากการวิจยั พบว่า การค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรี ยนบางส่ วนยังขาดการกลัน่ กรองข้อมูล
นําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่ อถือมากใช้ ผูส้ อนจึงควรให้แนวทางการค้นคว้าหาข้อมูลกับ
นักเรี ยนก่อนจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
4. จากการวิจยั พบว่า ครู ผสู ้ อนควรตั้งคําถามประเภทวิเคราะห์ความสําคัญสอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ
อย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการพัฒนา
5. จากการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้น้ ันอาจเป็ นเรื่ อง
ยากสําหรับนักเรี ยนบางคนที่จะสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนบางคนอาจเกิดความท้อแท้และ
เบื่ อหน่ ายต่ อการเรี ยน ดังนั้น ครู จึ งต้องคอยสั งเกต ช่ วยเหลื อ และคอยเสริ มแรงเชิ งบวกให้กับ
นักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นกั เรี ยนมีกาํ ลังใจและมีความกระตือรื อร้นอยากรู ้อยากเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์
ความรู ้ร่วมกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ วิธีสอน หรื อเทคนิ คอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการคิดขั้นสู งอื่นๆ ในรายวิชาสังคมศึกษา
2. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์
ความรู ้ร่วมกับรู ปแบบการสอน วิธีสอน หรื อเทคนิ คการสอนอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ
3. ควรมี ก ารวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก าร
สร้างสรรค์ความรู ้ ในรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอื่นๆ เช่ น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็ นต้น
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ

114

รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
รายการ

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบถ้วนและมี
ความสัมพันธ์กนั
1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาํ ดับขั้นตอน
เป็ นระบบ
2. ข้อสรุ ปทัว่ ไป
1.1 ข้อสรุ ปทัว่ ไปมีความถูกต้อง ครอบคลุมจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระที่กาํ หนด
1.2 ข้อสรุ ปทัว่ ไปมีความกะทัดรัด ความชัดเจน สมบูรณ์
และสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรี ยนได้
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้
3.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ระบุความสามารถของนักเรี ยนที่
ต้องการพัฒนาชัดเจน
3.4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เรี ยงลําดับจากพฤติกรรมขั้นต้น
ไปหาขั้นสู ง
4. สาระการเรี ยนรู ้
4.1 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 สาระการเรี ยนรู ้บอกขอบข่ายเนื้อหาที่จะจัดให้นกั เรี ยน
ในคาบนั้น
4.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

ระดับคะแนน
ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
1 2 3

∑R IOC

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00 1.00
3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ (ต่อ)
รายการ
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
5.2 การจัดกิจกรรการเรี ยนรู ้มีลาํ ดับขั้นตอนที่
ชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
5.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นกระบวนการคิด
การลงมือปฏิบตั ิและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5.4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัยของ
นักเรี ยน
6. สื่ อการเรี ยนเรี ยนรู ้และเอกสารอ้างอิง
6.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
6.2 สื่ อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัย
ของนักเรี ยน
7. การวัดและประเมินผล
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
7.2 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
7.3 การวัดและประเมินผลมีการกําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินที่ชดั เจน
รวมทั้งฉบับ

คะแนนความคิดเห็น
+1
0
-1

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

1.00
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับทักษะการคิดที่ตอ้ งการของแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
สถานการณ์
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

∑R

IOC

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับทักษะการคิดที่ตอ้ งการของแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สถานการณ์
ที่
9

10

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
1.การวิเคราะห์ความสําคัญ
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.การวิเคราะห์หลักการ
รวมทั้งฉบับ

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
1.00

∑R

IOC

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางกรเรี ยน
เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อคําถาม

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1
+1

1. บุคคลใดปฏิบตั ิตนได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า
“เศรษฐศาสตร์”มากที่สุด
ก. บอยใช้ทรัพยากรโดยเน้นสนองความต้องการของตนเอง
เป็ นหลัก
ข. บอลใช้ทรัพยากรโดยเน้นความประหยัดมากที่สุดเท่าที่
จะทําได้
ค. บอมใช้ทรัพยากรโดยเน้นประโยชน์และความคุม้
ค่าสู งสุ ด
ง. บาสใช้ทรัพยากรโดยเน้นมูลค่าสู งสุ ดที่จะได้รับ
2. บุคคลใดปฏิบตั ิตนได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า +1
“เศรษฐศาสตร์” น้อยที่สุด
ก. ก้องใช้ทรัพยากรโดยเน้นความพอใจส่ วนตัวเป็ นหลัก
ข. แก้วใช้ทรัพยากรโดยเน้นกําไรสู งสุ ดเป็ นหลัก
ค. กล้าใช้ทรัพยากรโดยเน้นประโยชน์สูงสุ ดเป็ นหลัก
ง. กุง้ ใช้ทรัพยากรโดยเน้นความประหยัดสู งสุ ดเป็ นหลัก
3. ข้อใดจัดเป็ นเศรษฐศาสตร์จุลภาค
+1
ก. การศึกษาอิทธิ พลของโฆษณาต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
เครื่ องสําอาง
ข. การศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในรอบหนึ่ ง
ปี
ค. การศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างหนี้ สาธารณะกับภาษี
ของประชาชน
ง. การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รายได้ จ ากการทํา การค้า ระหว่ า ง
ประเทศ

+1

+1

+1

+1

∑R IOC

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

121

ข้ อคําถาม

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1 +1

4. สถานการณ์ในข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับคําว่า
“เศรษฐศาสตร์มหภาค”มากที่สุด
ก. ราคามังคุดตกตํ่าอย่างมากในปี ที่ผา่ นมา
ข. ราคาทองคํามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นในช่วงเดือนนี้
ค. ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยลดลงจากถ้าเทียบกับปี ที่
ผ่านมา
ง. ตัวเลขการส่ งออกของไทยปรั บตัวเพิ่มสู งขึ้นในปี พ.ศ.
2558
5. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็ น
+1
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ก. ผลไม้หลายชนิดในประเทศไทยราคาตกตํ่า
ข. อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น
ค. ราคาทองคําในประเทศไทยปรับตัวลดลง
ง. มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้า ของประเทศไทยมี แ นวโน้ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
6. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในข้อใดเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ +1
จุลภาคมากที่สุด
ก. ต้นทุนการผลิตอาหารทะเลปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น
ข.อัตราการว่างงานของประชาชนภายในประเทศเพิม่ สู งขึ้น
ค. มูลค่าการส่ งออกสนค้าของประเทศมีแนวโน้มปรับตัว
สู งขึ้น
ง. รายได้ประชาชาติของประเทศเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
7. “การกระจายรายได้ ข องคน ไท ย” ควรจั ด อยู่ ใ น +1
เศรษฐศาสตร์ประเภทใด เพราะเหตุใด
ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของบุคคล
ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของกลุ่มบุคคล
ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องของคนส่ วนใหญ่
ง. เศรษฐศาสตร์ มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องของทุ กหน่ วยใน
สังคม

+1

+1

+1

∑R IOC

3.00

1.00

+1

3.00

1.00

+1

3.00

1.00

3.00

1.00

+1

122

ข้อคําถาม

ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
8. “ราคาข้าวตกตํ่า” ควรจัดอยู่ในเศรษฐศาสตร์ ประเภทใด +1
+1
+1
เพราะเหตุใด
ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของบุคคล
ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของกลุ่มบุคคล
ค. เศรษฐศาสตร์ มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคนส่ วน
ใหญ่
ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องของทุกคนในสังคม
9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์
+1
+1
+1
ก. ช่วยให้สามารถผลิตและจําหน่ายสิ นค้าได้จาํ นวนมาก
ข. ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ
ได้
ค. ช่วยให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน
ง. ช่ วยให้สามารถเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ตน้ ทุนตํ่าแต่ให้
กําไรสู งสุ ด
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษา +1
+1
+1
วิชาเศรษฐศาสตร์
ก. ช่วยให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น
ข. ช่วยให้รู้จกั ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ค. ช่วยให้ได้เป็ นเจ้าของธุรกิจที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
ง. ช่วยให้รู้จกั การประหยัดและการออม
11. กิ จ กรรมในข้ อ ใดต่ อ ไปนี้ เป็ นการใช้ ค วามรู ้ ท าง
0
+1
+1
เศรษฐศาสตร์ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
ก. การเลือกบริ โภคสิ นค้าและบริ การอย่างคุม้ ค่า
ข.การเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆและหาแนวทางแก้ไขได้
ค.การรักษาผลประโยชน์ของตนเองในด้านเศรษฐกิจ
ง.การออมเงินและการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

0.67
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∑R

IOC

3.00

1.00

+1

3.00

1.00

+1

3.00

1.00

3.00

1.00

ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1
+1

12. โครงการใดเป็ นการนําความรู ้ ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ไปใช้
แก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้ดีที่สุด
ก. การรณรงค์เรื่ องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. การปลู ก ฝั งเรื่ อ งการใช้ท รั พ ยากรอย่างเหมาะสมผ่าน
ระบบการศึกษา
ค. การสัมมนาเรื่ องการขาดแคลนทรัพยากร
ง. การอบรมเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
13. ข้อใดสรุ ปความหมายของคําว่าระบบเศรษฐกิจได้
+1
ถูกต้องที่สุด
ก. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ
ข. แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม
ค. รู ปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐกับเอกชน
ง. นโยบายทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
14. “maximum satisfaction” เป็ นเป้าหมายของบุคคลกลุ่ม +1
ใดในระบบเศรษฐกิจ
ก. ผูผ้ ลิต
ข. ผูบ้ ริ โภค
ค. ลูกจ้าง
ง. เจ้าของปัจจัยการผลิต
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ ยวกับความสําคัญของระบบ +1
เศรษฐกิจ
ก. เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ข. เป็ นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ
ค. เป็นแนวทางในการกําหนดการผลิตและการบริ โภคของ
คนในสังคม
ง. เป็ นแนวทางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ

+1

+1

+1

+1

124

ข้อคําถาม

16. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม
ก. ออกกฎหมาย
ข. สร้างระบบสาธารณูปโภค
ค. ป้องกันประเทศ
ง. จัดสรรทรัพยากรการผลิตภายในประเทศ
17.
เจ้าของปัจจัย การแข่งขัน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต
A. เอกชน
a. แข่งขัน ได้ใน 1. ใช้ก ารวางแผนจาก
บางกิจการ
ส่ วนกลาง
B. รัฐบาล
b. ไ ม่ มี ก า ร 2. .ใช้กลไกราคา
แข่งขัน
C. เอ ก ช น c. แข่ ง ขัน อย่ า ง 3. ใช้ ก ลไกราคาและ
และ
เสรี
การแทรกแซงของรัฐ
รัฐบาล
จากตารางข้างต้น ข้อใดอธิ บายลักษณะของระบบเศรษฐกิ จ
แบบสังคมนิยมได้ถูกต้องที่สุด
ก. A,a,1
ข. B,b,3
ค. B,b,1
ง. C,b,3
18. “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม”
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจในข้อใดมากที่สุด
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

∑R IOC

ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1
+1

3.00 1.00

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

+1

3.00 1.00
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ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
19. เศรษฐกิ จที่ เน้นการแข่งขันอย่างอิ สระ สอดคล้องกับระบบ +1
+1 +1
เศรษฐกิจรู ปแบบใดมากที่สุด
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
20. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้เกิดผลเสี ยในข้อใดมาก
+1
+1 +1
ที่สุด
ก. เกิดการผูกขาดสิ นค้าและบริ การ
ข. สิ้ นเปลืองทรัพยากร
ค. การกระจายรายได้ไม่เป็ นธรรม
ง. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย
21. “ผูค้ นขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการทํางาน” เป็ นสภาวะที่ +1
+1 +1
น่าจะพบได้มากที่สุดในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม
ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
22. “ระบบเศรษฐกิ จแบบผสมเป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ เหมาะกับ +1
+1
+1
ประเทศต่ างๆในโลกมากที่ สุ ด ” นัก เรี ย นเห็ น ด้ว ยกับ ข้อ ความ
ดังกล่าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็ น ด้ ว ย เพราะมี ก ารให้ บ ริ การด้ า นสาธารณู ปโภคแก่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
ข. เห็ นด้วย เพราะเป็ นการสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จแก่
ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะเปิ ดช่องให้นายทุนเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็ นธรรม

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00
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ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1

23. “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมทําให้คนในประเทศขยัน
ได้ม ากกว่าระบบเศรษฐกิ จ แบบอื่ น ๆ” นัก เรี ยนเห็ น ด้ว ย
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะใช้ทรัพยากรได้ไม่จาํ กัด
ข. เห็นด้วย เพราะมีกาํ ไรเป็ นแรงจูงใจ
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะกรรมสิ ทธิ์เป็ นของรัฐ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความต้องการจํากัด
24. ลักษณะใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับคําว่า “ตลาดแข่งขัน
+1
สมบูรณ์” น้อยที่สุด
ก. มีผซู ้ ้ือและผูข้ ายจํานวนมาก
ข. ราคาสิ นค้าถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
ค. ผูผ้ ลิตรายใหม่เข้าสู่ ตลาดได้ง่าย
ง. สิ นค้ามีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
25. คํา ว่ า “ตลาดในอุ ด มคติ ” สอดคล้ อ งกับ ตลาดทาง +1
เศรษฐศาสตร์รูปแบบใดมากที่สุด
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ค. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ง. ตลาดผูกขาด
26. “ทุเรี ยน” ควรจัดเป็ นสิ นค้าในตลาดประเภทใด
+1
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ค. ตลาดผูกขาด
ง. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
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ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
27. กล้าเริ่ มปลูกถัว่ งอกขาย แสดงว่ากล้าต้องเข้าแข่งขันใน +1
+1 +1
ตลาดประเภทใด
ก. ตลาดผูกขาด
ข. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ค. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ง. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
28. การจับคู่สินค้ากับประเภทของตลาดในข้อใดต่อไปนี้ไม่ +1
+1
+1
สอดคล้องกัน
ก. กิจการรถไฟ – ตลาดผูกขาด
ข. โรงงานยาสู บ – ตลาดผูกขาด
ค. ท่าอากาศยาน – ตลาดผูกขาด
ง. นํ้ามันเชื้อเพลิง – ตลาดผูกขาด
29. รถไฟฟ้าในประเทศไทยควรจัดอยูใ่ นตลาดประเภทกึ่ง +1
+1
+1
แข่งขันกึ่งผูกขาด นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะลงทุนโดยรัฐบาล
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะมีผลู ้ งทุนจํานวนน้อยราย
ค. เห็นด้วย เพราะมีการระดมทุนในตลาดหุน้
ง. เห็นด้วย เพราะเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดําเนินกิจการ
30. เครือข่ า ยโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในประเทศไทยเป็ นตลาด +1
+1
+1
ผูกขาด นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะดําเนินกิจการโดยคนจํานวนน้อย
ข. เห็นด้วย เพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาล
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะมีผขู ้ ายมากกว่า 1 ราย
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะมีผขู ้ ายจํานวนมาก
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ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1

31. ข้อใดไม่ใช่ผลดีที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากการใช้สินค้าที่
อยูใ่ นตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ก. ได้รับทราบข้อมูลของสิ นค้าอย่างเปิ ดเผย
ข. เลือกซื้อสิ นค้าได้ง่าย เพราะมีตวั เลือกจํากัด
ค. หาซื้อสิ นค้าได้ง่าย เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียง
กัน
ง. หาซื้อสิ นค้าได้ในราคาไม่แพง เพราะมีผขู ้ ายจํานวนมาก
32. ข้อใดเป็นผลเสี ยที่ผูผ้ ลิตจะได้รับจากการผลิตสิ นค้าใน +1
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ก. ผูผ้ ลิตไม่สามารถกําหนดราคาสิ นค้าได้ดว้ ยตนเอง
ข. ผูผ้ ลิตขายสิ นค้าได้ยาก เพราะเป็ นสิ นค้าเฉพาะ
ค. ผูผ้ ลิตขายสิ นค้าได้ยาก เพราะสิ นค้ามีราคาสู ง
ง. ผูผ้ ลิตเข้าและออกจากตลาดได้ยาก
33. คํา ว่ า “ตลาดเสรี ภาพ” สอดคล้อ งกับ ตลาดในทาง +1
เศรษฐศาสตร์ประเภทใดมากที่สุด
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ค. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ง. ตลาดผูกขาด
34. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ประเภทใดที่จาํ กัดการเลือก +1
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ค. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ง. ตลาดผูกขาด
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ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1

35. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดสอดคล้องกับ “อุปสงค์”
มากที่สุด
ก. สมศรี ตอ้ งการซื้อเพชร
ข. สุ ดาต้องการซื้อเพชรและมีเงินมากพอ
ค. สมหญิงพยายามเก็บเงินเพื่อให้พอซื้อเพชร
ง. สุ รียพ์ ยายามกูเ้ งินมาซื้อเพชร
36.พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดไม่จดั เป็ นอุปสงค์
+1
ก. ชัยวัฒน์กเู้ งินเพื่อซื้อรถยนต์
ข. ชัยยาซื้อบ้านแบบผ่อนชําระเป็ นรายเดือน
ค. ชัยฤทธิ์ยืมเงินเพื่อนนํามาซื้อนาฬิกา
ง. ชัยยุทธ์พยายามออมเงินเพือ่ ซื้อเสื้ อแบรนด์ดงั
37. หากนักเรี ยนจะนําความรู ้เรื่ องอุปสงค์ไปใช้ในการเลือก +1
ซื้อทุเรี ยน พฤติกรรมในข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงฤดูกาล
ข. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงนอกฤดูกาล
ค. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงขาดตลาด
ง. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงที่มีการปรับราคาเพิ่ม
38. หากนั ก เรียนต้อ งเลื อ กซื้ อชุ ด นั ก เรียนชุ ด ใหม่ ควร +1
คํานึงถึงปัจจัยใดต่อไปนี้นอ้ ยที่สุด
ก. ค่านิยมการแต่งกายในปัจจุบนั
ข. กรรมวิธีในการผลิตสิ้ นค้า
ค. คุณภาพของสิ นค้า
ง. ราคาของสิ นค้า
39. ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อปริ มาณความต้องการซื้อ
+1
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ก. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
ข. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
ค. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ง.ฤดูกาล
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ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
40. ข้อใดต่อไปนี้มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ +1
+1
+1
น้อยที่สุด
ก. กรรมวิธีในการผลิต
ข. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ค. ฤดูกาล
ง. การคาดการณ์ในอนาคต
41. “เมื่อเนื้ อหมูมีราคาแพงขึ้น ส่ งผลให้คนหันไปบริ โภค +1
+1
+1
เนื้ อไก่ เพิ่ ม มากขึ้ น” การเปลี่ ย นแปลงของอุ ป สงค์ ใ น
ข้อความดังกล่าวเกิดจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
ข. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ค. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
ง. ราคาสิ นค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
42. “โฆษณา” มีผลต่อปั จจัยที่กาํ หนดความต้องการซื้ อของ +1
+1
+1
ผูบ้ ริ โภคข้อใดมากที่สุด
ก. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
ข. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
ค. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ง. ราคาสิ นค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
43. ตามกฎของอุปทาน เมื่อราคาสิ นค้าและบริ การลดลง จะ +1
+1
+1
เกิดผลอย่างไร
ก. ปริ มาณความต้องการเสนอขายเพิ่มขึ้น
ข. ปริ มาณความต้องการเสนอขายลดลง
ค. ปริ มาณความต้องการซื้อเพิม่ ขึ้น
ง. ปริ มาณความต้องการซื้อลดลง
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44. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับราคาอุปทาน
ก. ความสามารถในการผลิต
ข. การวางแผนการผลิต
ค. ปริ มาณการเสนอขายผลผลิต
ง. ปริ มาณกําไรที่เกิดจากผลผลิต
45. หากนักเรี ยนต้องทําให้อุปทานของเงาะกระป๋ องให้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วที่สุด ควรเลือกใช้วิธีใด
ก. รักษาระดับคุณภาพของเงาะกระป๋ อง
ข. ลดราคาเงาะกระป๋ องให้ต่าํ กว่าราคาปกติ
ค. เพิ่มการโฆษณาเงาะกระป๋ อง
ง. ลดทอนปัจจัยการผลิตบางอย่างที่ไม่จาํ เป็ น
46. หากต้อ งการช่ วยชาวสวนแก้ปั ญ หาราคามังคุ ด ตกตํ่าในช่ ว ง
เดือนเมษายน ไม่ควรเลือกใช้วิธีใดต่อไปนี้
ก. รณรงค์ให้มีการปลูกมังคุดนอกฤดู
ข. หาสารเคมีเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ขายได้เงินมากขึ้น
ค. จัดนิทรรศการมังคุดของดีชาวสวน
ง. หาวิธีลดต้นทุนการผลิตของชาวสวน
47. ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่ออุปทานของราคามากที่สุด
ก. ต้นทุนการผลิต
ข. กรรมวิธีในการผลิต
ค. ภาษีหรื อเงินช่วยเหลือ
ง. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
48. นโยบายลดภาษีรถคันแรกส่ งผลอย่างไรกับอุปทานของรถยนต์
และผลดังกล่าวเกิดจากปัจจัยกําหนดอุปทานใด
ก. อุปทานของรถยนต์เพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านกรรมวิธีในการผลิต
ข. อุปทานของรถยนต์เพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านมาตรการอากร
ค. อุปทานของรถยนต์ลดลง ปัจจัยด้านกรรมวิธีในการผลิต
ง. อุปทานของรถยนต์ลดลง ปัจจัยด้านมาตรการอากร

ระดับความคิดเห็น ∑R IOC
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ระดับความคิดเห็น ∑R IOC
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1 +1
3.00 1.00

49. “เกษตรกรมักวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วยเทศกาลกินเจ
เพราะพืชผักมักขายได้ราคาดี” จากข้อความดังกล่าว ปัจจัยใดที่มี
อิทธิพลกับราคาอุปทานมากที่สุด
ก. ต้นทุนการผลิต
ข. กรรมวิธีในการผลิต
ค. การคาดคะเนของราคาสิ นค้า
ง. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
50. เมื่อราคานํ้ามันในประเทศปรับตัวลดลง จะส่ งผลต่อ “อุปทาน +1
ของรถโดยสารสาธารณะ” อย่างไร
ก. อุปทานเพิ่มขึ้น เพราะราคาค่าบริ การเปลี่ยนแปลง
ข. อุปทานเพิ่มขึ้น เพราะราคาของปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลง
ค. อุปทานลดลง เพราะราคาค่าบริ การเปลี่ยนแปลง
ง. อุปทานลดลง เพราะราคาปั จจัยการผลิตเปลี่ยนแปลง
51. สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปทานได้มาก 0
ที่สุด
ก. การผลิตร่ มล่องหนที่กาํ ลังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและขายได้ใน
ราคาสู ง
ข. การนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการทอผ้า ทําให้ตน้ ทุ นการ
ผลิตลดลง
ค. ราคาแป้งสาลีตกตํ่า ทําให้ราคาปัจจัยการผลิตขนมปังลดลง
ง. รัฐบาลยกเว้นภาษีรถยนต์คนั แรกให้กบั ประชาชน
52. หากต้องการเพิ่มอุปทานของสิ นค้าและบริ การให้ได้มากที่สุด +1
ควรเลือกใช้วิธีการใดต่อไปนี้
ก. นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการผลิต
ข. ลดต้นทุนการผลิตโดยการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตราคาถูก
ค. วางแผนผลิตและจําหน่ายสิ นค้าในช่วงที่มีความต้องการซื้อสู ง
ง. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

1.00

0.33

0

+1

2.00

0.67
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ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
53. หากนักเรี ยนต้องการขายเสื้ อผ้าที่ผลิตเอง ในช่วงแรกไม่ควรใช้ +1
+1
+1
การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์แบบใด
ก. การกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลด

∑R

IOC

3.00

1.00

ข. การกําหนดราคาเพื่อเจาะตลาด
ค. การกําหนดราคาแบบตํ่ากว่า
ง. การกําหนดราคาแบบสู งกว่า
54. หากนักเรี ยนต้องการขายเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่คา้ งสต็อก ไม่ควรใช้ +1
การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์แบบใดต่อไปนี้
ก. การกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลด
ข. การกําหนดราคาโดยใช้เลขคี่
ค. การกําหนดราคาตํ่ากว่า
ง. การกําหนดราคาสู งกว่า
55. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์เป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการควรให้
+1
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ นักเรี ยนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะเป็ นปัจจัยในการสร้างยอดขายสิ นค้า

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

ข. เห็นด้วย เพราะเป็ นปัจจัยที่อธิบายคุณภาพสิ นค้า
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการใช้กลยุทธ์กาํ หนดราคาทําให้ได้กาํ ไรช้า
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้มีตน้ ทุนการโฆษณาเพิ่มขึ้น
56. สมชายเพิ่งเริ่ มก่ อตั้งโรงงานผลิ ต “บะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ปรสแกง +1
ส้ม” จึงเลือกใช้กลยุทธ์การขายแบบ “ซื้ อ 1 ให้อีก 1” นักเรี ยนเห็น
ด้วยกับการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะอาจทําให้สมชายขาดทุน
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็ นการทําให้สินค้าดูมีคุณค่าสิ นค้าลดลง
ค. เห็นด้วย เพราะเป็ นการกําหนดราคาเพื่อเจาะตลาด
ง. เห็นด้วย เพราะเป็ นการกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลด
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ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
57. ปกรณ์ตอ้ งการขายสิ นค้าให้ได้เป็นจํานวนมาก เพื่อโละ +1
+1
+1
สิ นค้าที่คา้ งสต็อกอยู่ จึงเลือกใช้การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์
แบบลดทั้งร้ าน 50 เปอร์ เซ็ น ต์ นัก เรี ย นคิ ด ว่าปกรณ์ ค วร
ตัดสิ นใจอย่างไร
ก. ถูก เพราะการกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลดจะทําให้ขาย
สิ นค้าได้มากขึ้นเนื่องจากสิ นค้ามีราคาถูก
ข. ถูก เพราะการกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลดจะทําให้สินค้า
ดูมีคุณค่ามากขึ้น
ค. ผิด เพราะการกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลดเหมาะสําหรับ
สิ นค้าที่ตอ้ งการเปิ ดตลาดใหม่
ง. ผิด เพราะการกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลดจะทําให้สินค้า
ดูดอ้ ยคุณค่าลง
58. การกํา หนดราคาแบบสู ง กว่ า เหมาะสํ า หรั บ สิ น ค้า +1
+1
+1
เฉพาะที่ ยากต่ อ การผลิ ตลอกเลี ยนแบบ นักเรี ยนเห็ น ด้วย
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็ น ด้ว ย เพราะเป็ นกลยุท ธ์ ที่ ท ําสิ น ค้า ดู มี คุ ณ ค่ าและ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
ข. เห็นด้วย เพราะทําให้สินค้าดูใช้ได้เฉพาะกลุ่ม
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้สินค้าดูมีความน่าสนใจน้อยลง
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้เกิดการผลิตสิ นค้าลอกเลียนแบบ
ราคาถูกออกมาขาย
59. หากนั ก เรียนเป็ นผู ้ผ ลิ ต “รถยนต์พ ลัง งานนํ้า” ซึ่ งมี
0
+1
+1
ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 500,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การ
กําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้เพื่อเปิ ดตัวรถยนต์ให้
เป็ นที่รู้จกั
ก. การใช้กลยุทธ์ซ้ือรถแถมสมาร์ทโฟน
ข. การใช้กลยุทธ์ซ้ือรถ 100 คันแรกลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
ค. การใช้กลยุทธ์ต้ งั ราคาแบบเลขคี่ที่ราคา 499,000 บาท
ง. การใช้กลยุทธ์ต้ งั ราคาแบบสู งกว่าที่ราคา 5,000,000 บาท

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

0.67
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60. หากนักเรี ยนต้องผลิ ตสิ นค้าหนึ่ งชนิ ดที่ เหมาะกับการ
กําหนดราคาเชิ งกลยุทธ์แบบสู งกว่า นักเรี ยนจะเลือกผลิ ต
สิ นค้าชนิดใดต่อไปนี้
ก. แชมพูสระผมกลิ่นมะกรู ด
ข. ปากกาเขียนตามคําบอกอัตโนมัติ
ค. ข้าวไข่เจียวรวมมิตร
ง. แว่นตากันแดด
รวมทั้งฉบับ

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1
+1

0.97

∑R IOC

3.00

1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินข้อคําถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้
รายการ

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นัก เรี ย นรู ้ จัก การคิ ด วิ เคราะห์ และพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เรี ยนจนเกิ ด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้จกั การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนมีความสนุกสนานและมีความสุ ขกับการเรี ยน
7. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่วยสร้ าง
บรรยากาศเป็ นกันเองระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
8. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่วยสร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
9. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
10. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้จกั ยอมรับความคิดของผูอ้ ื่น

ระดับความคิดเห็น ∑R IOC
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1 3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินข้อคําถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้ (ต่อ)
รายการ

ระดับความคิดเห็น ∑R IOC
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1 3.00 1.00

ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
11. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการตอบคําถาม
12. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ ว ยให้ +1
นักเรี ยนได้แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอกห้องเรี ยน
รวมทั้งฉบับ

+1

+1
1.00

3.00 1.00
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สถานการณ์
ที่

ข้ อที่

ค่ าความยากง่ าย (p)

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

สรุปความหมาย

1

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0.59
0.80
0.62
0.71
0.80
0.67
0.52
0.64
0.59
0.67
0.77
0.74
0.62
0.61
0.42
0.71
0.76
0.74
0.55
0.48
0.47
0.56
0.80
0.80

0.27
0.24
0.27
0.39
0.27
0.24
0.36
0.36
0.27
0.24
0.27
0.15
0.09*
0.12*
0.18*
0.21
0.26
0.21
0.30
0.24
0.15*
0.21
0.27
0.21

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

2

3

4

5

6

7

8
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
สถานการณ์
ที่

ข้ อที่

ค่ าความยากง่ าย (p)

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

สรุปความหมาย

9

1
2
3
1
2
3

0.52
0.48
0.56
0.52
0.55
0.48
0.66

0.24
0.24
0.21
0.36
0.30
0.30
0.28

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
-

10

เฉลีย่

หมายเหตุ
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่ 5 ข้อที่ 1, 2 และ 3 และ
สถานการณ์ที่ 7 ข้อที่ 3 มีค่าอํานาจจําแนก (r) น้อยกว่า 0.02 จัดเป็ นข้อสอบที่ไม่สามารถจําแนกเด็ก
เก่งและเด็กอ่อนได้ จึงตัดออก
2. เพื่อให้ได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามที่กาํ หนดไว้ จึงตัด
สถานการณ์ที่ 3,9 และ10 ออกแบบเจาะจง
3. รวมตัดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ งั หมด 5 สถานการณ์ จํานวน
15 ข้อ และคงเหลือแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ งั หมด 5 สถานการณ์ จํานวน
15 ข้อ ตามที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (Relibility) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR -20 ของ
คูเดอร์ ริ ชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.71
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ตารางที่ 20 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จําแนกรายด้าน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสํ าคัญ ความสั มพันธ์ หลักการ
1.20
1.60
1.20
1.40
1.60
1.40
1.40
1.20
1.40
1.20
1.40
1.40
1.20
1.00
1.20
1.20
1.20
1.40
1.20
1.20
1.60
1.20
1.80
1.60
1.40
1.40
1.20
1.40
1.40
1.40
1.60
1.60
1.60
1.20
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.20
1.40
1.20
1.80
1.60
1.60
2.00
1.80
1.40
1.60
1.80
1.60
1.40
1.60
1.80
1.40
1.20
1.40
1.40
1.40
1.60
1.40
1.20
1.20
1.40
1.40
1.40
1.40
1.60
1.60

คะแนนเฉลีย่

ระดับความสามารถ

1.33
1.47
1.33
1.33
1.13
1.27
1.33
1.53
1.33
1.40
1.60
1.33
1.40
1.27
1.67
1.73
1.67
1.60
1.33
1.47
1.27
1.40
1.53

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
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ตารางที่ 20 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จําแนกรายด้าน (ต่อ)
คนที่

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสํ าคัญ ความสั มพันธ์ หลักการ
24
1.20
1.40
1.20
25
1.20
1.20
1.00
26
1.60
1.60
1.60
27
1.60
1.80
1.40
28
1.60
2.60
1.40
29
1.40
2.20
1.40
30
1.40
1.60
1.00
31
1.40
1.40
1.40
32
2.00
2.20
1.80
33
1.60
1.40
1.20
34
1.60
1.20
1.00
35
2.40
2.00
1.80
36
1.00
1.60
1.20
37
1.60
1.40
1.20
38
1.40
1.40
1.40
39
1.40
1.60
1.20
40
1.20
1.20
1.40
41
1.60
1.40
2.20
42
2.00
1.40
1.60
43
1.40
1.60
1.20
44
1.60
1.60
1.60
45
1.40
1.40
1.40
xˉ
1.46
1.52
1.41
S.D.
0.26
0.30
0.24

คะแนนเฉลีย่

ระดับความสามารถ

1.27
1.13
1.60
1.60
1.87
1.67
1.33
1.40
2.00
1.40
1.27
2.07
1.27
1.40
1.40
1.40
1.27
1.73
1.67
1.40
1.60
1.40
1.46
0.21

ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
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ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จําแนกรายด้าน
คนที่

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสํ าคัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2.60
2.40
1.60
1.80
1.60
2.80
2.00
2.80
2.20
2.40
2.60
2.00
2.20
2.20
2.40
2.00
2.40
2.00
2.60
2.60
2.60
2.20
2.00

คะแนนเฉลีย่

ระดับความสามารถ

2.47
2.47
1.93
2.13
1.80
2.67
2.00
2.33
2.07
2.33
2.73
2.20
2.40
2.27
2.60
2.07
2.20
2.20
2.47
2.53
2.27
2.13
2.07

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ความสั มพันธ์ หลักการ

2.40
2.60
2.20
2.00
1.80
2.40
2.00
2.00
2.00
2.20
3.00
2.60
2.60
2.40
2.80
2.00
2.00
2.60
2.20
2.40
2.20
2.00
2.00

2.40
2.40
2.00
2.60
2.00
2.80
2.00
2.20
2.00
2.40
2.60
2.00
2.40
2.20
2.60
2.20
2.20
2.00
2.60
2.60
2.00
2.20
2.20
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ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จําแนกรายด้าน (ต่อ)
คนที่

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสํ าคัญ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
xˉ
S.D.

2.40
2.20
2.60
2.60
2.60
2.80
2.20
2.00
2.20
1.80
2.40
2.80
2.60
2.40
2.60
2.60
2.80
2.40
2.80
2.80
2.60
2.40
2.37
0.33

คะแนนเฉลีย่

ระดับความสามารถ

2.33
2.33
2.60
2.67
2.60
2.73
2.27
2.27
2.40
2.13
2.40
2.67
2.53
2.47
2.87
2.67
2.73
2.40
2.87
2.53
2.67
2.47
2.40
0.25

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง

ความสั มพันธ์ หลักการ

2.20
2.40
2.60
2.40
2.60
2.80
2.40
2.60
2.80
2.60
2.20
2.60
2.40
2.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.80
2.40
2.60
2.40
2.40
0.30

2.40
2.40
2.60
3.00
2.60
2.60
2.20
2.20
2.20
2.00
2.60
2.60
2.60
2.80
3.00
2.60
2.80
2.40
3.00
2.40
2.80
2.60
2.42
0.30
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ข้ อที่

ค่ าความยากง่ าย (p)

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

สรุปความหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0.89*
0.33
0.69
0.64
0.78
0.51
0.33
0.44
0.60
0.62
0.29
0.71
0.13*
0.24
0.27
0.18*
0.31
0.53
0.47
0.29
0.60
0.62
0.60
0.62
0.38

0.17*
0.47
0.64
0.47
0.34
0.39
0.14*
0.30
0.30
0.23
0.29
0.28
0.16*
0.58
0.32
0.21
0.37
0.07
0.39
0.06*
0.17*
0.30
0.54
0.39
0.07*

ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ข้ จใอที่

ค่ าความยากง่ าย (p)

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

สรุปความหมาย

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.71
0.67
0.18*
0.38
0.40
0.69
0.73
0.78
0.56
0.64
0.47
0.80
0.33
0.51
0.27
0.33
0.76
0.47
0.56
0.44
0.78
0.36
0.40
0.76
0.36

0.44
0.65
0.02*
0.17*
0.39
0.37
0.30
0.61
0.46
0.44
0.60
0.26
0.17*
0.14*
0.21
0.42
0.20
0.34
0.38
0.40
0.33
0.16*
0.23
0.20
0.16*

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ข้ อที่

ค่ าความยากง่ าย (p)

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

สรุปความหมาย

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0.47
0.13*
0.71
0.87*
0.78
0.44
0.76
0.78
0.51
0.67
0.53

0.35
0.15*
0.63
0.42
0.71
0.32
0.10*
0.71
0.40
0.00*
0.32

ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
-

เฉลีย่

หมายเหตุ
1. ข้อสอบข้อที่ 1 และ 54 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็ นข้อสอบที่ง่ายเกินไป
จึงตัดออก
2. ข้อสอบข้อที่ 13,16,28 และ 52 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยอกว่า 2.00 จัดเป็ นข้อสอบที่
ยากเกินไปจึงตัดออก
3. ข้อสอบข้อที่ 1,7,13,20,21,25,28,29,38,39,47,50,52,57 และ 60 มีค่าอํานาจจําแนก (r)
น้อยกว่า 0.20 จัดเป็ นข้อสอบที่ไม่สามารถจําแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก
4. เนื่องจากมีขอ้ สอบเกินจํานวนที่ตอ้ งการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อที่
3,5,9,11,17,24,32,33,35,42,44,46 และ 56
4. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบ 30 ข้อ
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (Relivility) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ระบบเศรษฐกิจ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของดูเดอร์ ริ ชาดสัน (Kuder
Richardson) ได้เท่ากับ 0.80
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ตารางที่ 23 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู ้
คนที่

ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คนที่

ก่ อนเรียน

หลังเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11
11
12
5
3
8
6
9
8
11
12
5
10
5
11
8
10
7
7
6
11
8
15

19
19
18
21
17
18
17
20
18
19
16
23
18
25
21
20
24
16
17
16
20
16
19

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

11
6
11
8
12
12
18
14
14
11
14
16
7
17
13
10
9
10
10
20
7
5

20
16
20
17
17
22
24
22
20
21
22
20
20
24
21
23
26
22
20
24
20
23

ก่ อนเรียน

xˉ = 9.69

S.D. =3.59

หลังเรียน

xˉ = 20.02

S.D. =2.68
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
เรื่ อง ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์
ผู้สอน นางสาววัลยา แซ่ จิว
เรื่ อง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จํานวน 12 คาบ
จํานวน 2 คาบ

ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากร ที่มีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั

ม.5/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

ข้ อสรุ ปทัว่ ไป
เนื่ องจากโลกมี ทรั พยากรจํากัดแต่ความต้องการของมนุ ษย์มีอยู่อย่างไม่ จาํ กัด ดังนั้น จึ ง
จําเป็ นต้องมีหลักในการบริ หารทรัพยากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้เกิด
ความคุม้ ค่าสู งสุ ด
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ผูเ้ รี ยนสามารถบอกความหมายของคําว่าเศรษฐศาสตร์ได้ (K)
2. ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์สาขาของเศรษฐศาสตร์ได้ (P)
3. ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ (A)
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สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์
คําว่าเศรษฐศาสตร์ (economics) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก ว่า “oikonomia” แปลว่า การ
บริ หารจัดการของครัวเรื อน ( skilled in the management household)
เศรษฐศาสตร์ ห มายถึ ง เป็ นการศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารจัด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่จ าํ กัด อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของมนุ ษย์ซ่ ึ งมีอยู่ไม่
จํากัด
การศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของหน่ วยเศรษฐกิจต่างๆต้องเข้าใจพฤติกรรมของหน่ วย
เศรษฐกิ จแต่ละหน่ วย ในลักษณะที่เป็ นส่ วนย่อยและส่ วนรวมของระบบเศรษฐกิ จเพื่อเข้าใจการ
ทํางานและปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งระบบได้ดียงิ่ ขึ้น
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 สาขา
2.1 เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค (microeconomics) เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ใน
ส่ วนย่อย ครั วเรื อนหรื อธุ รกิ จเพี ยงหน่ วยใด หน่ วยหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต การบริ โภค การ
กําหนดราคา การจําหน่ ายจ่ายแจก เน้นไปทางการจัดสรรทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เป็ น
การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล หรื อกลุ่มของบุคคลเนื้ อหาส่ วนใหญ่ของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับราคาในตลาดแบบต่างๆ จึงเรี ยกอีกอย่างว่า ทฤษฏีราคา (price theory)
2.2 เศรษฐศาสตร์ มหภาค (macroeconomics) เป็ นการศึกษาของเศรษฐกิ จส่ วนร่ วม เป็ น
การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทุกหน่ วยในสังคมเช่นรายได้ประชาชาติ ระดับราคาสิ นค้า การ
กระจายรายได้ การคลังรั ฐบาล การค้าระหว่างประเทศ การรั ก ษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ เป็ นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ระหว่างประเทศ
3. ประโยชน์ ของวิชาเศรษฐศาสตร์
3.1 ช่ วยให้สามารถซื้ อหรื อใช้ บริ โภคสิ นค้าที่ มีอยู่จาํ กัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รู ้ จกั ใช้
รู ้จกั ออม
3.2 เจ้าของปั จจัยการผลิต ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ตัดสิ นใจใช้ปัจจัยการผลิตที่ตน้ ทุน
ตํ่าแต่เกิดกําไรสู งสุ ด
3.3 เข้าใจสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
4) ใช้ความรู ้ในการจัดสรรทรัพยากร กําหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ และรักษา
ผลประโยชน์ในการลงทุน การค้ากับต่างประเทศได้
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การวัดและการประเมิน
ขอบเขตการวัด

1. ความรู้
- ความหมายของเศรษฐศาสตร์
- สาขาของเศรษฐศาสตร์
- ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์

วิธีการ

เครื่ องมือ

การตอบปาก
เปล่า/
ทําใบงาน เรื่ อง
ความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์

คําถาม/
กิจกรรมนัก
ธุรกิจน้อย/
ใบงาน

2. ทักษะกระบวนการ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
การสังเกต
พฤติกรรม
- ทักษะการตอบคําถาม
- ทักษะการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
3. คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่ เรี ยนรู ้
การสังเกต
- มุ่งมัน่ ในการทํางาน
พฤติกรรม

ผู้ประเมิน

ผูส้ อน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผูส้ อน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผูส้ อน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

152

การประเมินผล
- ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ปรับปรุง)
1. การทบทวน
ผู ้ เ รี ยน แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ผู ้ เ รี ยน แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ผู ้ เ รี ย น ไ ม่ ส าม ารถ
ความรู ้เดิม
ความรู ้ความเข้าใจเดิมที่ ความรู ้ความเข้าใจเดิมที่ แสดงออกถึ ง ความรู ้
ตนมีอยูไ่ ด้อย่างชัดเจน ตนมีอยูไ่ ด้ แต่ไม่ชดั เจน ความเข้าใจเดิ มที่ตนมี
อยูไ่ ด้
2. การสํารวจและ
ผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหา ผู เ้ รี ย นแสวงหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้
แสวงหาข้อมูล
ความรู ้ ใหม่ จ ากสื่ อ การ ใหม่ จ ากสื่ อ การเรี ย นรู ้ ใหม่จากสื่ อการเรี ยนรู ้
เรี ย นรู ้ ต่ า งๆได้ถู ก ต้อ ง ต่างๆได้ โดยข้อมูลขาด ต่ า งๆได้ โดยข้ อ มู ล
หายไม่เกิน 1 ประเด็น ขาดห ายมากกว่ า 1
ครบถ้วน
ประเด็น
3. ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ผู ้ เรี ย น ส า ม า ร ถ ห า ผู ้ เรี ย น ส า ม า ร ถ ห า ผู ้ เ รี ยน ส าม ารถ ห า
ความรู ้ใหม่
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ห รื อ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ห รื อ ความสั ม พั น ธ์ ห รื อ
เชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับ เชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับ เชื่ อ มโยงความรู ้ เดิ ม
ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่ แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่ แ ล ะ กั บ ความรู ้ ใ หม่ และ
แสดงออกถึงองค์ความรู ้ แสดงออกถึงองค์ความรู ้ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง อ ง ค์
ใหม่ของตนเองได้อย่าง ใหม่ของตนเองได้ โดย ความรู ้ใหม่ของตนเอง
ข า ด ห า ย ไ ม่ เกิ น 1 ไ ด้ โ ด ย ข า ด ห า ย
ชัดเจน
มากกว่า 1 ประเด็น
ประเด็น
4. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผู ้ เ รี ยน ส าม ารถ ต อ บ ผู ้ เ รี ยน ส าม ารถ ต อ บ ผู ้เรี ยนสามารถตอบ
ความรู ้
คําถามหรื อ ใช้ค วามรู ้ ที่ คําถามหรื อ ใช้ค วามรู ้ ที่ คําถามหรื อใช้ความรู ้
เกิ ด ขึ้ นมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เกิ ด ขึ้ นมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ม า
แก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ แก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ไ ข
ที่กาํ หนดให้ได้ครบถ้วน ที่ ก ําหนดให้ ไ ด้ถู ก ต้อ ง สถานการณ์ ต่ า งๆที่
กําหนดให้ ได้ถู ก ต้อ ง
ทุกสถานการณ์
โดยผิดไม่เกิน 1 ข้อ
โดยผิดมากกว่า 1 ข้อ
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เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน
ดี
7 – 8 คะแนน
พอใช้
น้อยกว่า 7 คะแนน
ปรับปรุ ง
หมายเหตุ
คะแนนผ่านเกณฑ์คือเท่ากับหรื อมากกว่า 7 คะแนนขึ้นไป
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้ างแรงจูงใจ
1. ผูส้ อนนําเสนอธนบัตรใบละ 100 บาท แล้วตั้งคําถามถามผูเ้ รี ยนดังต่อไปนี้
“นัก เรี ยนรู ้ จ ัก สิ่ งนี้ หรื อ ไม่ สิ่ งนี้ คื ออะไร มี ป ระโยชน์ อ ย่างไร” (รู ้ จ ัก , ธนบัต ร, ใช้เป็ น
สื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า)
“นอกจากธนบัตรแบบนี้ แล้ว นักเรี ยนรู ้ จกั สิ่ งใดที่ สามารถนําไปใช้เป็ นสื่ อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การอีก” (เหรี ยญกษาปณ์, บัตรเครดิต, ฯลฯ)
“เรื่ อ งราวดัง กล่ า วเกี่ ย วข้อ งกับ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาในสาระใด” (เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ
เศรษฐศาสตร์)
(ทักษะการตอบคําถาม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน)
2. ผูส้ อนพูดเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยนดังนี้ “เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชามีความสําคัญอย่างยิง่ วิชา
หนึ่ง เนื่องจากเป็ นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตประจําวันของมนุษย์ ดังนั้น วันนี้ เรา
จะมาเรี ยนเรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ” จากนั้นผูส้ อนเขียนคําว่า “เศรษฐศาสตร์ ” ลง
บนกระดานดํา
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้ เดิม
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ จากนั้นแจกใบงานที่ 1
เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์ ให้นักเรี ยน ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่ วยกันตอบคําถาม
ต่อไปนี้โดยให้เวลาประมาณ 5 นาที
- เศรษฐศาสตร์ ในความเข้าใจของนักเรี ยนคืออะไร
- นักเรี ยนรู ้จกั เศรษฐศาสตร์สาขาใดบ้าง
- นักเรี ยนคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
(ทักษะการตอบคําถาม)
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ขั้นที่ 3 ขั้นสํ ารวจและแสวงหาข้ อมูล
4. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ประเภทของ
เศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาจากแบบเรี ยน หนังสื อ และอินเตอร์ เน็ต
จากนั้นร่ วมกันบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในใบงานที่ 1 (ขั้นการสํารวจและแสวงหาข้อมูล)
(ทักษะการอ่าน ทักษะการสรุ ปความ)
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างองค์ ความรู้ใหม่
5. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปและสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์
ประเภทของเศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ ลงในใบงานที่ 1 จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนแต่
ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลที่ตนเองนิยามได้
(เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อผลิต
สิ นค้าและบริ การต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์ซ่ ึงมีอยูไ่ ม่จาํ กัด)
(Obj.1, 2, 3 ทักษะการนิยาม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตอบคําถาม)
ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ ใช้ ความรู้
6. ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรม “นักธุรกิจน้อย” โดยผูส้ อนแจก “สติกเกอร์ ทรัพยากร” ให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มละ 1
แผ่น ให้นกั เรี ยนเลือกนําทรัพยากรที่มีในแผ่นสติกเกอร์ไปติดลงใน “ตารางผลผลิต” โดยตั้งเงื่อนไข
ว่ากลุ่มที่สามารถผลิตสิ นค้าได้รวมมูลค่าสู งสุ ดเป็ นผูช้ นะ
7. หลังทํากิจกรรม ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตอบคําถามว่า
- นัก เรี ย นสามารถผลิ ต สิ น ค้าได้ม ากเท่ าที่ นัก เรี ย นต้อ งการหรื อ ไม่ เพราะเหตุ ใด และ
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างไร
(ไม่ ไ ด้ เพราะสติ ก เกอร์ ท รั พ ยากรมี อ ยู่จ ํา กัด จึ ง เลื อ กผลิ ต สิ น ค้าได้บ างชนิ ด เท่ า นั้ น
สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่ องของความจํากัดของทรัพยากรที่มีในโลก ซึ่งมนุษย์
ต้องเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ฯลฯ)
- นักเรี ยนนําความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกผลิตสิ นค้าอย่างไรบ้าง
(เลือกผลิตสิ นค้าที่ใช้ทรัพยากรน้อย, เลือกผลิตสิ นค้าที่มีมูลค่าสู ง ฯลฯ)
8. ผู ้ส อนตั้ง ประเด็ น คํา ถามดั ง ต่ อ ไปนี้ “นั ก เรี ยนคิ ด ว่ า เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ มี
ความสําคัญกับสังคมมนุษย์อย่างไร”
(ทําให้มนุ ษย์มีหลักในการบริ หารทรัพยากรให้สตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์โดย
เกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด)
(พัฒนา Gen., ทักษะการคิดวิเคราะห์)
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สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อการเรียนรู้
1. ธนบัตร
2. ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
3. ใบงานกิจกรรม “นักธุรกิจน้อย”
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
ขวัญ นภา สุ ขคร และ กุ สุ มาวดี ชั ย ชู โ ชติ . หนั ง สื อเรี ย นสาระการเรี ย นรู้ พื้ น ฐาน
เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6. อักษรเจริ ญทัศน์.กรุ งเทพมหานคร, 2553
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สรุปผลการจัดการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วนในกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี แต่เนื่ องจากเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้เป็ นคาบเรี ยนแรก ทําให้ใช้เวลาในการจัดการ
เรี ยนรู ้มากกว่าที่กาํ หนดไว้ โดยภาพรวมผูเ้ รี ยนสามารถบอกความหมายของคําว่าเศรษฐศาสตร์ (K)
วิเคราะห์ สาขาของเศรษฐศาสตร์ ได้ (P) และสามารถอธิ บายประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ ได้ (A)
ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
แนวทางการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาการ
1. ผูส้ อนควรกําหนดจุดประสงค์ ตัวชี้วดั และเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยในคาบเรี ยนแรกอาจกําหนดเนื้อหาให้นอ้ ยกว่าปกติเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้คุน้ ชินกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. ผูส้ อนควรสังเกตผูเ้ รี ยนระหว่างที่ทาํ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ว่ามีผเู ้ รี ยนคนใดหรื อไม่ที่ยงั มี
ปัญหาในการเรี ยนรู ้ และฝึ กตั้งคําถามหรื อเสริ มแรงให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น

ลงชื่อ...............................................ผูส้ อน
(................................................................)
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สติกเกอร์ ทรัพยากรสํ าหรับกิจกรรม “นักธุรกิจน้ อย”
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ตารางผลผลิต สํ าหรับกิจกรรมนักธุรกิจน้ อย
รายการ
สิ นค้ า

ส่ วนประกอบ

ราคา จํานวนที่
(บาท) ผลิตได้

นํ้า
มะพร้าว

มะพร้าว

นํ้าผลไม้
รวม

แอปเปิ้ ล

ส้ม

พายแอป
เปิ้ ล
บาร์บีคิว

สับปะรด

ชาม

จระเข้

หมู

แกะ

ส้มตํา

มะละกอ

องุ่น

แก้ว
มังกร

ปู

ต้มยํารวม
มิตร

กบ

นก

หมู

ชาม

ชุดอาหาร
เช้า

เครื่ องปิ้ ง
ขนมปัง

วัว

มังคุด กระติก
นํ้าร้อน

1,000

ไอศรี ม

ลูกแพร์

ฝรั่ง

น้อย
หน่า

400

รวมทั้งหมด

กาต้ม แก้ว
นํ้า
เชอรี่

50

กาต้ม
นํ้า

แก้ว

300

60
สับ จาน
ประรด

เครื่ อง
ปั่น

ส้อม

500

200

250

รวมเป็ น
เงิน
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ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์
ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
เศรษฐศาสตร์หมายถึง
........................................................................................................................................................
เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็ นกี่ประเภท
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขั้นสํารวจและแสวงหาข้อมูล
หัวข้ อ

ข้ อมูลทีค่ ้ นพบ

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 1. ……………………………………………………
เศรษฐศาสตร์
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง 1. ……………………………………………………
เศรษฐศาสตร์
………………………………………………………
2. ……………………………………………………
………………………………………………………
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง 1. ……………………………………………………
เศรษฐศาสตร์
………………………………………………………
2. ……………………………………………………
………………………………………………………
3. ……………………………………………………

แหล่ งอ้ างอิง
….........................
…..........................
…..........................
…..........................
…..........................
….........................
…..........................
…..........................

160

ขั้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่

ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้

เศรษฐศาสตร์หมายถึง
........................................................................
........................................................................
........................................................................
เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็ นกี่ประเภท
........................................................................
........................................................................
........................................................................
เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
........................................................................
........................................................................
........................................................................

นักเรี ยนนําความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการเลือกผลิตสิ นค้าและบริ การ
อย่างไรบ้าง
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

161

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ก่อนและ
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ โดยใช้เวลาตอบ 30 นาที
3. ให้นกั เรี ยนตอบคําถามโดยการเติมคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่กาํ หนดให้
1. “พิษนํ้าท่วม ผลผลิตเสี ยหาย ฉุดส้มโอทับทิมสยามขาดตลาด”
หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ส่ งผลให้เกิด
ปั ญหานํ้าท่วมขังในหลายพื้นที่ ซึ่ งพื้นที่ทาํ การเกษตรได้รับผลกระทบเป็ นจํานวนมาก ส่ งผลให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อําเภอปากพนัง เกษตรกรปลูก
ส้มโอทับทิมสยาม ผลไม้ข้ ึนชื่อของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีราคาสู งถึงลูกละ 300 – 500 บาท
และมียอดการส่ งออกต่างประเทศ ปี ละกว่า 4 หมื่นลูก ทั้งในประเทศฮ่องกง และประเทศจีน กําลัง
ได้รับผลกระทบจากปริ มาณฝนตกหนักต่อเนื่ องและนํ้าท่วมขัง ผูผ้ ลิตไม่กล้ารับคําสั่งซื้ อส้มโอ
ทับทิ มสยามจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฮ่ องกง ประเทศจี น ที่ มีการสั่งซื้ อส้มโอทับทิ ม
สยามปี ละกว่ า 3 - 4 หมื่ น ลู ก ทํา ให้ ต อนนี้ ส้ ม โอทับ ทิ ม สยามขาดตลาดทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. 1 จากข้อความข้างต้นปั จจัยใดเป็ นที่สาํ คัญที่สุดที่ทาํ ให้สม้ โอทับทิมสยามขาดตลาด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.2 จากข้อความข้างต้นราคาของส้มโอทับทิมสยามในปี พ.ศ. 2557 น่ าจะมีแนวโน้มเป็ น
อย่างไร เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.3 การเปลี่ยนแปลงราคาในข้อ 1.2 เป็ นไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์เรื่ องอะไร มีราย
ระเอียดของหลักการว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. “ชาวสวนพัทลุงเฮ ราคามังคุดนอกฤดูพงุ่ กก.ละ 220 บาท”
ชาวบ้านจังหวัดพัทลุงเปิ ดเผยว่า มังคุดนอกฤดูกาลที่เกษตรกรปลูกแซมในสวนยางพาราได้
ให้ผลผลิตแล้ว โดยจะมีพ่อค้าแม่คา้ เข้ารับซื้ อถึงในหมู่บา้ น ราคาการซื้ อขายประมาณกิ โลกรัมละ
220 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ชาวสวนพึงพอใจอย่างมาก เนื่ องจากในช่ วงฤดูกาลราคามังคุดจะขาดได้
เพียง 5 – 20 บาทเท่านั้น สําหรั บตลาดที่รับซื้ อในขณะนี้ คือ ประเทศจี นและญี่ ปุ่น ซึ่ งสภาเกษตร
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกมังคุดแซมในสวนยางพาราไปหลายรายแล้ว
2.1 จากข้อความข้างต้น อะไรเป็ นสาเหตุสําคัญ ที่ ทาํ ให้มงั คุ ดนอกฤดู กาลมี ราคาสู งกว่า
มังคุดในฤดูกาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 จากข้อความข้างต้น นักเรี ยนคิดว่าชาวสวนยางพาราควรหันมาปลูกมังคุดแทนการปลูก
ยางพารา อย่างถาวรหรื อไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.3 สถานการณ์ในข้อความข้างต้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่กาํ หนดอุปสงค์ขอ้ ใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………
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3. “ปลื้มปริ่ มส่ งออกอาหารทะลัก ทุบสถิติครั้งแรกแตะ 1 ล้านล้าน”
สถาบันอาหารได้ทาํ การประเมินการส่ งออกอาหารของประเทศไทยปี นี้ โดยคาดว่าจะมี
มูลค่าสู งถึง 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็ นมูลค่าล้านล้านบาท
ครั้ งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ปั จจัยที่ ทาํ ให้มูลค่าส่ งออกอาหารทุ กประเภทของประเทศไทย
เป็ นไปตามเป้า มาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและจีน
ทําให้ความต้องการสิ นค้าวัตถุดิบ และสิ นค้าเพื่อการบริ โภคขยายตัว เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสิ นค้าเกษตรและวัตถุดิบอ่อนตัว ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงสิ นค้าแข่งขันได้
ดี ข้ ึน ประกอบกับตลาดส่ งออกใหม่ๆ อาทิ รัสเซี ย เริ่ มนําเข้าอาหารจากไทยมากขึ้น สําหรับการ
ส่ งออกสิ นค้าอาหารไทยในรอบ 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 851,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
11.5% โดยสิ นค้าที่มีมูลค่าการส่ งออกเพิ่มสู งขึ้น ประกอบด้วย 5 สิ นค้า ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั
สําปะหลัง ไก่ เครื่ องปรุ งรส และสับปะรดกระป๋ อง
3.1 จากข้อความข้างต้น อะไรเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ยอดการส่ งออกอาหารทะเลของไทย
เพิ่มสู งขึ้น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.2 หากครอบครัวของนักเรี ยนเป็ นเกษตรกร นักเรี ยนจะนําข้อมูลข้างต้นไปใช้วางแผนทํา
เกษตรกรรมให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.3 หากต้ อ งการเพิ่ ม ยอดการส่ งออกอาหารทะเลให้ สู งขึ้ นอี ก โดยใช้ ค วามรู ้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ จะสามารถทําได้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4. สุ ดทึ่ง!! ‘ขายหมูปิ้ง’ รายได้วนั ละหมื่น อาชีพธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
อัครเดช และ ไข่มุกข์ พ่อค้าแม่คา้ ขายหมูปิ้งที่จะนํา ข้าวจี่ ปลาร้าบอง หมูปิ้ง และเครื่ องใน
ไก่ปิ้ง ออกมาขายวันละ 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น.บริ เวณริ มฟุตบาทถนนจิระ เขตเทศบาล
เมือง ส่ วนช่วงเย็นจะขายตามตลาดคลองถมตั้งแต่เวลา 17.00 -20.00 น.
ด้วยสู ตรเฉพาะที่คิดขึ้นเอง รสชาติอร่ อยถูกปากผูบ้ ริ โภค จึงทําให้เขามี ลูกค้าทั้งข้าราชการ
พนักงานห้างและนักเรี ยน-นักศึกษา มาซื้ อกันอย่างคึกคัก ยิ่งช่วงหน้าหนาวขายดิบขายดีจนย่างไม่
ทัน โดยเฉพาะ ‘ข้าวจี่’ บางวันไม่ถึงชัว่ โมงก็ขายหมดเกลี้ยง เพราะนอกจากอร่ อยถูกปากแล้ว ราคา
ยังไม่แพง ข้าวจี่ หมูปิ้ง เครื่ องในไก่ปิ้งขายเพียงไม้ละ 5 บาท ปลาร้าบองกล่องละ 10 บาท แต่ละวัน
จะมีรายได้เฉลี่ย 5,000–6,000 บาท
อัครเดช เล่าว่า ยิ่งช่ วงหน้าหนาวจะขายดี เป็ นพิเศษ มี รายได้เพิ่มขึ้น เป็ นเฉลี่ ยวันละกว่า
8,000–10,000 บาท หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วจะเหลือเงินเก็บวันละ 4,000–5,000
บาท หลังยึดอาชีพนี้มากว่า 3 ปี ถือว่าประสบผลสําเร็ จ เลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน
4.1 จากข้อความข้างต้น นักเรี ยนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้อคั รเดชสามารถ
สร้างรายได้ต่อวันได้เป็ นจํานวนมาก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.2 หากอัครเดชต้องการพัฒนาธุรกิจให้สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น จะสามารถใช้วิธีการใดได้
บ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.3 การขายหมูปิ้งของอัครเดช จัดอยูใ่ นตลาดทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใด และนักเรี ยนคิด
ว่าการขายของอัครเดชใช้หลักการกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์แบบใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. ผูบ้ ริ หาร "มาม่า" เผยยอดขายปี นี้เติบโตตํ่าสุ ดในรอบ 42 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตบะหมี่ก่ ึ ง
สําเร็ จรู ป "มาม่า" กล่ าวถึ งภาพรวมธุ รกิ จปี นี้ ว่า จากภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัว ส่ งผลกระทบต่อ
ยอดขายมาม่าให้มีอตั ราเติบโตเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่ งตํ่าที่สุดในรอบ 42 ปี ประกอบกับเป็ นผลมาจาก
การบริ โภคบะหมี่ ก่ ึ งสํา เร็ จ รู ป ในไทยเริ่ ม อิ่ ม ตัว อยู่ที่ ร ะดับ 45 ซองต่ อ คนต่ อ ปี สอดคล้อ งกับ
แนวโน้มของประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ที่มีการบริ โภค 43.4 ซองต่อคนต่อปี โดยพฤติกรรม
การบริ โภคได้เปลี่ยนไปบริ โภคแบบถ้วย (คัพ) มากขึ้น
ขณะเดี ยวกันก็ยอมรับว่า เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลการเกษตรลดลงทําให้ยอดขายมาม่า
ลดลงตามไปด้วย ซึ่งสะท้อนมาจากตลาดหลักซึ่งเป็ นกลุ่มรากหญ้าที่มีรายได้ลดลง โดยสังเกตได้ว่า
ขนาดบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปแบบซองไม่เติบโต ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
5.1 จากข้อความข้างต้น อะไรเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ส่งผลให้ยอดขายของ “มาม่า” ลดตํ่าลง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.2 “การที่ราคาพืชผลการเกษตรลดลง ส่ งผลให้ยอดขายมาม่าลดลงตามไปด้วย” จงอธิ บาย
ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.3 หากนักเรี ยนเป็ นผูป้ ระกอบการของ “มาม่า” จะมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
บ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์
ความรู ้
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดย
ใช้เวลาตอบ 30 นาที
3. ให้ นั ก เรี ย นตอบคํา ถามโดยเลื อ กคํา ตอบที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด เพี ย งคํา ตอบเดี ย ว โดยทํา
เครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่กาํ หนดให้
1. บุคคลใดปฏิบตั ิตนได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า “เศรษฐศาสตร์” น้อยที่สุด
ก. ก้องใช้ทรัพยากรโดยเน้นความพอใจส่ วนตัวเป็ นหลัก
ข. แก้วใช้ทรัพยากรโดยเน้นกําไรสู งสุ ดเป็ นหลัก
ค. กล้าใช้ทรัพยากรโดยเน้นประโยชน์สูงสุ ดเป็ นหลัก
ง. กุง้ ใช้ทรัพยากรโดยเน้นความประหยัดสู งสุ ดเป็ นหลัก
2. สถานการณ์ในข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับคําว่า “เศรษฐศาสตร์มหภาค”มากที่สุด
ก. ราคามังคุดตกตํ่าอย่างมากในปี ที่ผา่ นมา
ข. ราคาทองคํามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นในช่วงเดือนนี้
ค. ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยลดลงจากถ้าเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ง. ตัวเลขการส่ งออกของไทยปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นในปี พ.ศ.2558
3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในข้อใดเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคมากที่สุด
ก. ต้นทุนการผลิตอาหารทะเลปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น
ข.อัตราการว่างงานของประชาชนภายในประเทศเพิ่มสู งขึ้น
ค. มูลค่าการส่ งออกสนค้าของประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น
ง. รายได้ประชาชาติของประเทศเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
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4. “ราคาข้าวตกตํ่า” ควรจัดอยูใ่ นเศรษฐศาสตร์ประเภทใด เพราะเหตุใด
ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของบุคคล
ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะเป็ นเรื่ องของกลุ่มบุคคล
ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคนส่ วนใหญ่
ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะเป็ นเรื่ องของทุกคนในสังคม
5. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ก. ช่วยให้เข้าใจปั ญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น
ข. ช่วยให้รู้จกั ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ค. ช่วยให้ได้เป็ นเจ้าของธุรกิจที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
ง. ช่วยให้รู้จกั การประหยัดและการออม
6. โครงการใดเป็ นการนําความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้ดีที่สุด
ก. การรณรงค์เรื่ องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. การปลูกฝังเรื่ องการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมผ่านระบบการศึกษา
ค. การสัมมนาเรื่ องการขาดแคลนทรัพยากร
ง. การอบรมเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. “maximum satisfaction” เป็ นเป้าหมายของบุคคลกลุ่มใดในระบบเศรษฐกิจ
ก. ผูผ้ ลิต
ข. ผูบ้ ริ โภค
ค. ลูกจ้าง
ง. เจ้าของปั จจัยการผลิต
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ก. เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ข. เป็ นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ
ค. เป็ นแนวทางในการกําหนดการผลิตและการบริ โภคของคนในสังคม
ง. เป็ นแนวทางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
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9. “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม” สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจในข้อใดมาก
ที่สุด
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
10. เศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันอย่างอิสระ สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจรู ปแบบใดมากที่สุด
ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ค. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
11. “ระบบเศรษฐกิ จแบบผสมเป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ เหมาะกับ ประเทศต่ างๆในโลกมากที่ สุด ”
นักเรี ยนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะมีการให้บริ การด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
ข. เห็ นด้วย เพราะเป็ นการสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จแก่ประชาชนส่ วนใหญ่ของ
ประเทศ
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะเปิ ดช่องให้นายทุนเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็ นธรรม
12. “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมทําให้คนในประเทศขยันได้มากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบอื่นๆ”
นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะใช้ทรัพยากรได้ไม่จาํ กัด
ข. เห็นด้วย เพราะมีกาํ ไรเป็ นแรงจูงใจ
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะกรรมสิ ทธิ์เป็ นของรัฐ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความต้องการจํากัด
13. “ทุเรี ยน” ควรจัดเป็ นสิ นค้าในตลาดประเภทใด
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ค. ตลาดผูกขาด
ง. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
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14. กล้าเริ่ มปลูกถัว่ งอกขาย แสดงว่ากล้าต้องเข้าแข่งขันในตลาดประเภทใด
ก. ตลาดผูกขาด
ข. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ค. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ง. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
15. เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเป็ นตลาดผูกขาด นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะดําเนินกิจการโดยคนจํานวนน้อย
ข. เห็นด้วย เพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาล
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะมีผขู ้ ายมากกว่า 1 ราย
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะมีผขู ้ ายจํานวนมาก
16. ข้อใดไม่ใช่ผลดีที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากการใช้สินค้าที่อยูใ่ นตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ก. ได้รับทราบข้อมูลของสิ นค้าอย่างเปิ ดเผย
ข. เลือกซื้อสิ นค้าได้ง่าย เพราะมีตวั เลือกจํากัด
ค. หาซื้อสิ นค้าได้ง่าย เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน
ง. หาซื้อสิ นค้าได้ในราคาไม่แพง เพราะมีผขู ้ ายจํานวนมาก
17. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใดที่จาํ กัดการเลือกของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ก. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ข. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ค. ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ง. ตลาดผูกขาด
18. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดไม่จดั เป็ นอุปสงค์
ก. ชัยวัฒน์กเู้ งินเพื่อซื้อรถยนต์
ข. ชัยยาซื้อบ้านแบบผ่อนชําระเป็ นรายเดือน
ค. ชัยฤทธิ์ยมื เงินเพื่อนนํามาซื้อนาฬิกา
ง. ชัยยุทธ์พยายามออมเงินเพื่อซื้อเสื้ อแบรนด์ดงั
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19. หากนักเรี ยนจะนําความรู ้เรื่ องอุปสงค์ไปใช้ในการเลือกซื้อทุเรี ยน พฤติกรรมในข้อใดเหมาะสม
ที่สุด
ก. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงฤดูกาล
ข. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงนอกฤดูกาล
ค. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงขาดตลาด
ง. เลือกซื้อทุเรี ยนในช่วงที่มีการปรับราคาเพิ่ม
20. ข้อใดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นอ้ ยที่สุด
ก. กรรมวิธีในการผลิต
ข. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ค. ฤดูกาล
ง. การคาดการณ์ในอนาคต
21. “เมื่อเนื้ อหมูมีราคาแพงขึ้น ส่ งผลให้คนหันไปบริ โภคเนื้ อไก่เพิ่มมากขึ้น” การเปลี่ยนแปลงของ
อุปสงค์ในข้อความดังกล่าวเกิดจากปั จจัยใดมากที่สุด
ก. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
ข. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ค. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
ง. ราคาสิ นค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
22. ตามกฎของอุปทาน เมื่อราคาสิ นค้าและบริ การลดลง จะเกิดผลอย่างไร
ก. ปริ มาณความต้องการเสนอขายเพิ่มขึ้น
ข. ปริ มาณความต้องการเสนอขายลดลง
ค. ปริ มาณความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น
ง. ปริ มาณความต้องการซื้อลดลง
23. หากนักเรี ยนต้องทําให้อุปทานของเงาะกระป๋ องให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วที่สุด ควรเลือกใช้วิธีใด
ก. รักษาระดับคุณภาพของเงาะกระป๋ อง
ข. ลดราคาเงาะกระป๋ องให้ต่าํ กว่าราคาปกติ
ค. เพิ่มการโฆษณาเงาะกระป๋ อง
ง. ลดทอนปั จจัยการผลิตบางอย่างที่ไม่จาํ เป็ น
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24. นโยบายลดภาษีรถคันแรกส่ งผลอย่างไรกับอุปทานของรถยนต์ และผลดังกล่าวเกิ ดจากปั จจัย
กําหนดอุปทานใด
ก. อุปทานของรถยนต์เพิ่มขึ้น ปั จจัยด้านกรรมวิธีในการผลิต
ข. อุปทานของรถยนต์เพิม่ ขึ้น ปั จจัยด้านมาตรการอากร
ค. อุปทานของรถยนต์ลดลง ปั จจัยด้านกรรมวิธีในการผลิต
ง. อุปทานของรถยนต์ลดลง ปัจจัยด้านมาตรการอากร
25. “เกษตรกรมักวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วยเทศกาลกินเจ เพราะพืชผักมักขายได้ราคาดี” จาก
ข้อความดังกล่าว ปั จจัยใดที่มีอิทธิพลกับราคาอุปทานมากที่สุด
ก. ต้นทุนการผลิต
ข. กรรมวิธีในการผลิต
ค. การคาดคะเนของราคาสิ นค้า
ง. ราคาของสิ นค้าและบริ การ
26. สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปทานได้มากที่สุด
ก. การผลิตร่ มล่องหนที่กาํ ลังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและขายได้ในราคาสู ง
ข. การนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการทอผ้า ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
ค. ราคาแป้งสาลีตกตํ่า ทําให้ราคาปัจจัยการผลิตขนมปังลดลง
ง. รัฐบาลยกเว้นภาษีรถยนต์คนั แรกให้กบั ประชาชน
27. หากนักเรี ยนต้องการขายเสื้ อผ้าที่ผลิตเอง ในช่วงแรกไม่ควรใช้การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์
แบบใด
ก. การกําหนดราคาโดยใช้ส่วนลด
ข. การกําหนดราคาเพื่อเจาะตลาด
ค. การกําหนดราคาแบบตํ่ากว่า
ง. การกําหนดราคาแบบสู งกว่า
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28. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์เป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ นักเรี ยน
เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะเป็ นปั จจัยในการสร้างยอดขายสิ นค้า
ข. เห็นด้วย เพราะเป็ นปั จจัยที่อธิบายคุณภาพสิ นค้า
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการใช้กลยุทธ์กาํ หนดราคาทําให้ได้กาํ ไรช้า
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้มีตน้ ทุนการโฆษณาเพิ่มขึ้น
29. การกําหนดราคาแบบสู งกว่า เหมาะสําหรั บ สิ น ค้าเฉพาะที่ ย ากต่ อ การผลิ ต ลอกเลี ย นแบบ
นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะเป็ นกลยุทธ์ที่ทาํ สิ นค้าดูมีคุณค่าและน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
ข. เห็นด้วย เพราะทําให้สินค้าดูใช้ได้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้สินค้าดูมีความน่าสนใจน้อยลง
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้เกิดการผลิตสิ นค้าลอกเลียนแบบราคาถูกออกมาขาย
30. หากนักเรี ยนเป็ นผูผ้ ลิ ต “รถยนต์พ ลังงานนํ้า” ซึ่ งมี ตน้ ทุ น การผลิ ตอยู่ที่ 500,000 บาท ข้อใด
ต่อไปนี้ไม่ใช่การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้เพื่อเปิ ดตัวรถยนต์ให้เป็ นที่รู้จกั
ก. การใช้กลยุทธ์ซ้ือรถแถมสมาร์ทโฟน
ข. การใช้กลยุทธ์ซ้ือรถ 100 คันแรกลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
ค. การใช้กลยุทธ์ต้ งั ราคาแบบเลขคี่ที่ราคา 499,000 บาท
ง. การใช้กลยุทธ์ต้ งั ราคาแบบสู งกว่าที่ราคา 5,000,000 บาท
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ทีม่ ตี ่ อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ ความรู้
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
2. แบบสอบถามแต่ละข้อเป็ นการสอบถามความคิดเห็น ไม่มีขอ้ ผิดหรื อข้อถูก และไม่มีผล
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยนแต่อย่างใด ขอให้นกั เรี ยนตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการปรับปรุ งและพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้ างสรรค์ค วามรู ้ 3 ด้าน คื อ ด้านกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรี ย นรู ้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ จํานวน 12 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
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ตอนที่ 1 ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายถูก (/) ลงในช่ องความคิดเห็นแต่ ละข้ อคําถามตามความเป็ นจริง
รายการ
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้ จกั การคิ ด วิเคราะห์ และพิ จารณาเรื่ องที่ เรี ยนจนเกิ ด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนรู ้จกั การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นัก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้
6. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนมีความสนุกสนานและมีความสุ ขกับการเรี ยน
7. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยสร้าง
บรรยากาศเป็ นกันเองระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
8. การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู ้ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
9. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ค วามรู ้ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
10. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ วยให้
นักเรี ยนรู ้จกั ยอมรับความคิดของผูอ้ ื่น

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

11. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างสรรค์ความรู ้ ช่ วยให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการตอบคําถาม
12. การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมช่ วยให้นักเรี ยน
ได้แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอกห้องเรี ยน

ตอนที่ 2
ให้ นักเรียนเขียนข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยแสดงความคิดเห็น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ชื่ อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ าํ งาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2554 – ปั จจุบนั

ประวัติผู้วจิ ัย
นางสาววัลยา แซ่จิว
บ้านเลขที่ 81 หมู่ 14 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
73190
โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา 68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนวัดราษฎร์สามัคคี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนบางหลวงวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ครู โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
(จังหวัดสุ พรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

