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     การศกึษาครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาและ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอน
สตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
     กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีน 
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   The purpose of research was to compare on social studies learning achievement 
and Analytical Thinking through Group Investigation Model and Constructivism Approach of 
Matthayomsuksa 3 Students. 
   The samples used in this research were 100 Matthayomsuksa 3 students at Wat 
Nuanoradit School , in the second semester of the 2010 academic year. Through the 
cluster random sampling technique, They were divided into 2 group; The experimental 1 
was Constructivism Approach; whereas the experimental 2 was through Group Investigation 
Model 
   The Randomized Group Pretest - Posttest Design was used in the study. Were 
social studies achievement test with reliability of 0.72 analytical thinking test with reliability 
of 0.75, and the T – test (Difference Score) was statistically used for data analysis. 
 
   The results of this study indicated that: 
      1. The students’ no significantly different in analytical thinking ability through 
constructivism and through group investigation model. 
      2. The students’ social studies achievement after using constructivism was 
significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
      3. The students’ social studies achievement after using group investigation 
model was significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
      4. The students’ no significantly different in social studies achievement through 
constructivism and through group investigation model. 
      5. The students’ analytical thinking ability after using constructivism was 
significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
      6. The students’ analytical thinking ability after using group investigation model 
was significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
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   ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาและการใหค้าํปรกึษาแนะแนวทางในการ
ทาํวจิยัจาก รองศาสตราจารย ์ ดร.ชุตมิา วฒันะครี ี ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ และ
อาจารย ์ ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ทีใ่หค้าํปรกึษาในการศกึษาคน้ควา้
ตลอดจนใหค้ําแนะนํา แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ อยา่งดยีิง่ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ตรเูนตร อชัชสวสัดิ ์ผูช้่วยศาสตราจารยส์นธยา ศรบีางพล ี และ อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน ทีใ่ห้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณทุกทา่นดว้ยความเคารพอยา่งสงู 
   ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศ์รมีงคล เทพเรณู อาจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศร ี 
อาจารยน์ท ีศริมิยั อาจารยส์ุกญัญา จงพรา้ อาจารยก์ติตศิกัดิ ์ลกัษณา อาจารย ์ดร.รณิดา เชยชุ่ม 
และ อาจารยอ์จัฉรา อาจหาญ ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ตลอดจนใหค้ําแนะนําและแกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัจนสามารถนําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัไดต้ามเวลาทีก่าํหนด 
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ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของโรงเรยีนวดันวลนรดศิ ทุกท่านทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื และ
สนบัสนุนใหผู้ว้จิยัทาํการศกึษาคน้ควา้จนสาํเรจ็ 
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ญาตพิีน้่องทุกท่านทีค่อยเป็นกําลงัใจและสนับสนุนช่วยเหลอืผูว้จิยั ดว้ยความรกัและความห่วงใย
เสมอมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
   สงัคมไทยในปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกๆ ด้าน จงึจําเป็นที่ต้องมกีาร
พฒันาการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ซึ่งคุณภาพของคน
เป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีท่ําใหค้นสามารถเผชญิและปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาได ้
รวมถงึปญัหาคุณภาพการศกึษาที่เกดิจากกระบวนการเรยีนการสอนที่ผลการศกึษาในการปฏริูป
การศกึษาในทศวรรษทีส่อง พ.ศ. 2552 - 2561 (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 2552: 5 - 6) 
สรปุวา่ครสูว่นใหญ่สอนโดยยดึครเูป็นศนูยก์ลาง มากกว่าทีจ่ะยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เน้นการสอนตาม
หนงัสอืมากกวา่การใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตัจิรงิ สอนเน้นเน้ือหามากกว่ากระบวนการ ซึง่การเรยีนรูแ้บบ
น้ีทาํใหผู้เ้รยีนไมม่ทีกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นทีด่เีท่าทีค่วร ในการประเมนิผล
การปฏิรูปการศึกษา ส่วนที่เกี่ยวกบัคุณภาพผู้เรยีนพบว่าผลสมัฤทธิว์ิชาสงัคมศึกษามคี่าเฉลี่ย 
ตํ่ากว่า รอ้ยละ 50 ซึ่งเครื่องมอืทีส่ําคญัทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองใหด้ขีึน้ คอื การศกึษาทีจ่ะ
พฒันามนุษย์ให้มปีระสทิธิภาพและสามารถปรบัตวั ดํารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ซึ่งการ
ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องไดม้เีป้าหมายว่า ผูเ้รยีนทุกระดบัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
และมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิตแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ 
ฉบบัที ่10 (2550 - 2554) ทีใ่หค้วามสาํคญัในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ พรอ้มคุณธรรม และรอบรู้
อย่างเท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในสงัคม และพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจดีงาม มีสํานึก
สาธารณะ ซึ่งสภาพสงัคมที่มขีอ้มูลและข่าวสารจากสื่อต่างๆใหเ้ลอืกรบัอย่างมากมาย ผูเ้รยีนต้อง
ตระหนักในการเลอืกรบัและแยกแยะขอ้มลูขา่วสาร หากผูเ้รยีนขาดทกัษะดา้นการคดิ การวเิคราะห ์
อาจจะส่งผลใหเ้ลอืกรบัขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ดแีละนําไปปฏบิตัใินทางที่ไม่ดไีด ้ในกระบวนการเรยีน
การสอนจงึตอ้งมกีารพฒันาใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิ รูจ้กัทาํ รูจ้กัแกป้ญัหาและมทีกัษะใน
การคดิวเิคราะห์เป็นจุดเริม่ต้นในการทําสิง่ที่เป็นประโยชน์ที่นําไปใชใ้นการดําเนินชวีติประจําวนั  
ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษาในปจัจุบนัต้องให้ผู้เรยีนเป็นฝ่ายรุกสนใจใฝ่รู้ รู้จกัแยกแยะ 
ค้นหาคําตอบ แสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ การจําแนก จดัหมวดหมู่ สรุป ประยุกต์กบั
เหตุการณ์ใหม่ และคาดการณ์ได ้เพราะเป้าหมายของการศกึษาการศกึษาอยู่ทีก่ารเรยีนรู ้การสอน
เป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนการเรยีนรู ้เป็นเครื่องมอืใหผู้เ้รยีนรูเ้กดิการเรยีนรู ้เมื่อครูสอนเสรจ็
ผู้เรยีนต้องบรรลุวตัถุประสงค์ของรายวชิานัน้ ผู้เรยีนต้องมคีวามรู้ มศีกัยภาพ มเีจตคติเพื่อการ
เรียนรู้ ต้องสนใจขวนขวายหาความรู้ การเรียนรู้ของนักเรียนจึงไม่จบแค่เพียงการสอนเสร็จ  
(เกษม วฒันชยั 2545: 30) 
 



2 
 

   การศกึษาในทุกระดบัควรใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมและลงมอืปฏบิตัจิรงิในทุกกจิกรรมการ
เรียนการสอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ความสามารถ และความถนัดของผูเ้รยีน ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีส่่งเสรมิความสามารถในการวเิคราะห ์
ทีจ่ะสอนใหไ้ดผ้ลโดยทีผู่เ้รยีนมปีระสบการณ์โดยตรงกบักระบวนการคดิ การสอนใหเ้กดิทกัษะการ
คดิ ตอ้งเป็นการสอนแบบเปิดโอกาสใหอ้ภปิราย ดว้ยการถามคําถามทีแ่ยบยลแต่ไม่ยากเกนิไป 
หอ้งเรยีนมบีรรยากาศสง่เสรมิการแสดงความคดิเหน็ ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551 ที่ไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ว่า มุ่งพฒันาผูเ้รยีนทุกคนซึ่งเป็นกําลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ี่มี
ความสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข มคีวามรูแ้ละทกัษะ
พื้นฐานรวมทัง้เจตคติที่จําเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชพีและการศึกษาตลอดชวีติโดย
มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) และการจดัการศกึษาตอ้งมุง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มและ
มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน รวมทัง้ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รยีนไดแ้สดงศกัยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทําให้ผู้เรยีนรู้คุณค่า เกิดความเชื่อมัน่ในความสามารถของตน แสดง
พฤติกรรมและบทบาทการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม  (วัฒนาพร ระงับทุกข์ 2542:18)  
และการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการคดิ ซึ่งเป็นแนวทางทีเ่ยาวชนของชาต ิสามารถสะสมองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ได้
เป็นอย่างด ีจากการทีผู่เ้รยีนมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้นความถนัด ความสามารถ ความรู ้ทกัษะ 
เจตคต ิบุคลกิภาพอาย ุและประสบการณ์ การจดัการในชัน้เรยีน ควรสรา้งบรรยากาศดว้ยความเป็น
มติร และการใหค้วามอสิระแก่ผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้ละศกึษาขอ้มลู เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพของตวัผูเ้รยีนเอง (สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ.์ 2542: 93-96) 
   จากแนวความคดิดงักล่าวเหน็ไดว้่าวชิาสงัคมศกึษามคีวามสาํคญั เพราะวชิาสงัคมศกึษา
ชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชวีติในสงัคม ซึง่การทีเ่ดก็อยูใ่นสงัคมไดด้ี
นัน้จําเป็นต้องมกีารคดิวเิคราะหเ์พื่อใหรู้จ้กัแยกแยะและแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ได ้รวมทัง้การศกึษามี
ความเชื่อพืน้ฐานที่ว่า คนทุกคนมศีกัยภาพในการเรยีนรู ้และสามารถพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ
และการศกึษาประกอบดว้ยการฝึกอบรมและการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงซกัถาม พดูคุย
และแสดงความสามารถและมปีฏสิมัพนัธก์นั (ทศินา แขมมณี 2550: 1 - 14) ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ (Constructivism) ไดอ้ธบิายไวว้่า การเรยีนรูอ้าศยัความรูเ้ดมิและ
ครูจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มระหว่างความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียู่เดมิและความรูค้วามเขา้ใจใหม่ใหก้บั
ผูเ้รยีน และครูตอ้งกระตุน้ใหเ้ดก็มกีารปฏสิมัพนัธ์กบักลุ่มเพื่อเดก็เกดิความเขา้ใจและแสดงออกมา 
(Wesley A. Hoover 2539) และการเรยีนรูน้ี้เป็นกระบวนการสรา้งความรูใ้หมด่ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง โดย
ใชค้วามรูเ้ดมิเป็นพืน้ฐานความรู ้ซึง่เป็นการเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการคดิ การคน้ควา้ การทดลอง 
ระดมพลงัสมอง ศกึษาจากใบความรู ้สื่อ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ภายใต้คําแนะนะ ดูแล ช่วยเหลอื 
ของผูจ้ดัการเรยีนรู ้(ศรมีงคล เทพเรณู 2548: 188-122) และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
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สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าแนวทางในการแกป้ญัหา
โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่เน้นให้ผูเ้รยีนมอีสิระในการหาความรู้ตามหลกัประชาธปิไตย กล่าวคอื
หลกัการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่ม โดยวธิกีารศกึษาจากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ 
และเป็นวธิกีารฝึกใหท้าํงานเป็นกลุ่ม ศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นอสิระ เป็นการสง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรูท้ ัง้องคค์วามรู ้ ความสามารถ ทกัษะปฏบิตั ิ ทกัษะกระบวนการ
และการรูจ้กัคดิวเิคราะหเ์พื่อหาทางแกป้ญัหาอกีทัง้ใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งคงทนถาวร (ศรมีงคล 
เทพเรณู 2548: 122 - 123) ซึ่งเป็นวธิทีีใ่หผู้เ้รยีนรูจกับทบาทหน้าทีใ่นตําแหน่งทีต่นเองไดร้บั  
เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ และการเป็นสมาชกิในกลุ่ม โดยครูเป็นผูฝึ้กใหน้ักเรยีนได้
แสดงออก เป็นผูฟ้งัทีย่อมรบัความคดิเหน็และแสดงความคดิเหน็ของตนเองออกมาได ้และมกีารวาง
แผนการทาํงานทีเ่ป็นระบบ 
    จากเหตุผลดงักล่าวผู้วิจยัจึงสนใจ ศึกษาวิจยัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม และ  
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อศึกษาพัฒนา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิวเิคราะหใ์นวชิาสงัคมศกึษา 
 

ความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า 
    1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม 
    2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
    3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
    4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม 
    5. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
    6. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 



4 
 

ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 
    1. เพื่อให้การจดัการเรยีนรู้ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษาและ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์หส้งูขึน้ 
    2. เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรูใ้นการพฒันาทกัษะความสามารถการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ใหส้งูขึน้และสามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจาํวนัได ้
    3. เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูใ้นการพฒันาความคงทนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคม
ศกึษาและความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์หส้งูขึน้ 
    4. เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ตามแนวทางการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง (2552 - 2561) 
 

ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า 
    ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
     1 ประชากร 
       ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีม ี 3 โรงเรยีน 
วดันวลนรดศิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 10 หอ้ง มนีกัเรยีน จาํนวน 478 คน 
     2 กลุ่มตวัอย่าง 
       กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดันวลนรดศิ ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2553 จํานวน 2 หอ้ง มนีักเรยีน จํานวน 100 คน ซึง่ไดจ้ากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple 
Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ดว้ยวธิกีารจบัฉลาก ดงัน้ี 
        2.1 กลุ่มทดลองที ่1 จาํนวน 50 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
        2.2 กลุ่มทดลองที ่2 จาํนวน 50 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น 
กลุ่ม 
 
     ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     การทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โดยใชเ้วลาทดลองสปัดาหล์ะ 3 คาบ 
คาบละ 50 นาท ีรวม 15 คาบ รวมทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 2 คาบ รวมเป็น 17 คาบ  
 
     เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นเน้ือหาวิชา สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 สาระที ่3: เศรษฐศาสตร ์เรือ่งต่อไปน้ี 
      - ระบบเศรษฐกจิ 
      - กลไกราคา 
      - เศรษฐกจิพอเพยีง 
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       - ระบบสหกรณ์ 
       - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
 
      ตวัแปรท่ีศึกษา 
      1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
         1.1 การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.2 การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
      2 ตวัแปรตาม คอื 
         2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา 
         2.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
 
       นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
      1. การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ หมายถงึ การสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูท้ี่
เกดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสรา้งความรูจ้ากการศกึษาสภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธจ์ากสิง่ทีพ่บ
เหน็รวมกบัความรู้ ความเขา้ใจที่มอียู่เดมิ เพื่อประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ โดยแบ่งนักเรยีน
ออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยผูเ้รยีน ทีม่คีวามสามารถทางการเรยีน ทีแ่ตกต่างกนั คอื 
เก่ง ปานกลางและออ่นตามแนวของมารต์นิ (Martin. 1994: 46) 
      การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ มขีัน้ตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 
        1 ขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ครูใหผู้เ้รยีนเชื่อมประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีน
สงัเกต สภาพปญัหาที่ครูระบุ จากสถานการณ์สื่อต่างๆ เช่น ภาพข่าวหนังสอืพมิพ์ กรณีตวัอย่าง 
แลว้ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัหาขอ้สรปุ โดยครใูชค้าํถาม แลว้ใหต้อบลงในแบบตอบคาํถาม 
        2 ขัน้อธบิาย ผูเ้รยีนสรา้งความรู ้จากการศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนทีค่รจูดัให ้
เช่น ใบความรู้ หนังสอืเรยีน ผู้เรยีนในกลุ่มอธิบายความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง พร้อมบนัทกึการ
เรยีนรูไ้ว ้
        3 ขัน้ขยายความคดิ ผูเ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหป์ญัหา หาสาเหตุของปญัหา คดิหาเหตุผล
ที่เกดิขึน้ร่วมกนั โดยการสนทนาอภปิราย แลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนัจากประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน 
        4 ขัน้ประเมนิผล ผูเ้รยีนตรวจสอบประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บัส่งตวัแทนนํามาเสนอ และ
ตรวจสอบความรูด้ว้ยการแสดงผลงานกลุ่ม 
    2. การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืทีเ่น้น
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง และศกึษาหาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย  
มกีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ วางแผนการปฏบิตังิาน และดาํเนินการปฏบิตังิานรว่มกนัโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการสบืเสาะหาความรู ้แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้มาอภปิรายแลกเปลี่ยน
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ความคดิเหน็และสรุปผลเพื่อจดักระทําขอ้มูลแลว้นําเสนอหน้าชัน้เรยีน ในการเรยีนแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation) โดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย
นกัเรยีน ทีม่คีวามสามารถทางการเรยีน ทีแ่ตกต่างกนั คอื เก่ง ปานกลางและอ่อน เป็นอตัราสว่น 
1:2:1 โดยใช ้ ผลการเรยีนโดยรวมจากค่าคะแนนเฉลีย่ของปีการศกึษา 2551 ซึง่สมาชกิในกลุ่ม
ช่วยเหลอืกนั ในการเรยีนโดยมขี ัน้ตอนในการจดัการเรยีนรู ้6 ขัน้ตอน ตามแนวการสอนของ จอยส์
และวลี ( Joyce; & weil: 84)  ดงัน้ี 
     ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ 
              ครนํูาเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ เพือ่กระตุน้ความสนใจ และความตอ้งการในการเรยีน 
ซึง่เป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจ ทีช่วนใหส้งสยัเพื่อทา้
ทายความคดิ และความใฝรู่ข้องนกัเรยีน 
     ขัน้ที ่2 ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ 
        ให้นักเรยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ที่กําหนดขึ้นโดยครูผู้สอนใช้
คําถามกระตุ้นเพื่อใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง และพยายามหาแนวทางในการ
เสาะแสวงหาคําตอบ และท้าทายใหผู้้เรยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มูลหรอืวธิีการพสิูจน์
ทดสอบความคดิของตน เมือ่มคีวามแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 
      ขัน้ที ่3 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้
      เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่องการเลอืกหวัทีส่นใจหรอืทีต่อ้งการแกป้ญัหา
แล้วปฏบิตักิารวางแผนการดําเนินงาน โดยใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมมอืกนัวางแผนกระบวนการ
ทาํงาน มกีารกําหนดเป้าหมายในการศกึษาคน้ควา้ โดยวางแผนในการแสวงหาขอ้มลูทีห่ลากหลาย
ซึ่งครูเป็นผูเ้ตรยีมแหล่งขอ้มูลไว้ให้ทัง้คอมพวิเตอร์ บอร์ด ใบความรู ้และหนังสอื มกีารวางแผน
วธิกีารและเครื่องมอืในการสบืคน้ขอ้มลู และมกีารแบ่งหน้าทีก่นัทาํงาน รวมทัง้ใชเ้วลาเท่าใดในการ
สบืคน้ขอ้มลู 
      ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรู ้
      เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่อง การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามหน้าทีข่อง
สมาชกิกลุ่มแต่ละบุคคล โดยใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูและตามทีร่ว่มมอืกนัวางแผนไว ้
แลว้บนัทกึผลการสบืคน้ขอ้มูล ครูผูส้อนตดิตามกระบวนการทํางานของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มโดยให้
คาํแนะนํา ขอ้เสนอแนะ สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานและเป็นผูค้อยช่วยเหลอื หากนกัเรยีนตอ้งการ
ความช่วยเหลอื และประเมนิผลพฤตกิรรมการทํางานของผูเ้รยีนแต่ละคนระหว่างเรยีน แลว้ตอบ
คาํถามลงในแบบบนัทกึการเรยีนรู ้
      ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลู นําเสนอ และอภปิรายผล 
      เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่องการจดัระบบการทาํงาน และทาํงาน อยา่ง
เป็นระบบ 
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                5.1 ใหส้มาชกิแต่ละคนภายในกลุ่มนําเสนอขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ มา
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ภายในกลุ่มของตนเอง และช่วยกนัอภปิรายขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมด นํามา
วเิคราะห ์แลว้เรยีบเรยีงขอ้มลู และลงขอ้สรปุเพือ่เป็นขอ้มลูของกลุ่ม 
                5.2 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการทํางานของกลุ่มมาช่วยกนัจดั
กระทาํขอ้มลูเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจงา่ย และน่าสนใจ 
                5.3 ใหต้วัแทนของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน และ
ครผููส้อนประเมนิผลการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
                5.4 ใหผู้เ้รยีนทัง้หอ้งอภปิรายสรปุรว่มกนั และครผููส้อนสรปุความรูเ้พิม่เตมิ 
       5.5 ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของกลุ่ม เพื่อไดท้ราบ
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนงานไว้ให้เป็นอย่างน่าพอใจ  
มจุีดเด่น จุดดอ้ยของผลงานในกลุ่ม และควรปรบัปรุงการทาํงานทีไ่มเ่ป็นทีน่่าพอใจเพื่อทีแ่ต่ละกลุ่ม
จะไดนํ้าผลการประเมนิน้ีไปปรบัปรุงแกไ้ขในการปฏบิตังิานครัง้ต่อไป โดยใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่ม
เขยีนบนัทกึผลการปฏบิตังิานกลุ่ม และประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บั 
        ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกาํหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบต่อไป 
        นําความรูไ้ปขยายต่อเชื่อมโยงความรูใ้หม่ๆ โดยใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคดิว่ามี
ปญัหาทีส่งสยั ลงในสมดุบนัทกึ เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 
     3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนทีเ่กดิ
จากการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ตามหลกัของบลมู (Bloom: 1956 อา้งองิจากบุญชม ศรสีะอาด, 2541) ในการเรยีนรู ้5 ดา้น 
         3.1 ความรู ้ – ความจํา ประกอบดว้ย ความรูค้วามจาํทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ 
เรือ่งราวหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ทีผ่า่นมา 
         3.2 ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแปรความหมาย การตคีวาม
และการขยายความตามสภาวะการของเรื่องไดต้รงตามความหมายที่มคีวามสอดคลอ้งตามบรบิท
ของสงัคมปจัจุบนัได ้
         3.3 การนําไปใช ้ ประกอบดว้ย ความสามารถในการแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั โดยการนําประสบการณ์ใหมท่ีไ่ดร้บัมาแกป้ญัหานัน้ๆ ไดส้าํเรจ็ 
         3.4 การสงัเคราะห ์ประกอบดว้ย ความสามารถในการนําสว่นยอ่ยมาประกอบกนัเป็น
เรือ่งราวโดยการจดัเป็นโครงสรา้งใหม ่
         3.5 การประเมนิค่า ประกอบดว้ย ความสามารถในการตดัสนิใจและสรุปเรื่องราว
ต่างๆ โดยใชห้ลกัเกณฑท์ีม่คีวามเหมาะสม ตามขอ้เทจ็จรงิเป็นหลกัในการประเมนิคา่ 
     4. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะสิง่
ต่างๆ ข้อมูล เรื่องราว หรือเหตุการณ์ โดยการใช้ความคิดที่มเีหตุผล ละเอียด รอบคอบในการ
ตัดสินใจว่ามีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบใดบ้าง และหาความสมัพนัธ์และเชื่อมโยงระหว่าง
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องคป์ระกอบเหล่านัน้ได ้ซึง่สามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ ตามลาํดบัขัน้ ของมารซ์าโน (Marzano. 2001: 60) ประกอบดว้ย 
        1. ทกัษะการจําแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทัง้เหตุการณ์ 
เรื่องราวสิง่ของออกเป็นสว่นยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจงา่ยอยา่งมหีลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอยีดของสิง่
ต่างๆ ได ้
        2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัลําดบั จดักลุ่มของ
สิง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั 
        3. ทกัษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่าง 
ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัได ้
        4. ทกัษะการสรุปความ หมายถงึ ความสามารถในการจบัประเดน็สําคญัและสรุปผล
จากสิง่ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
        5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนําความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ที่เกดิขึน้ใน
อนาคตได ้
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
        ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
สมมติฐานในการวิจยั 
   1. ผู้เรียนที่เรียนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาแตกต่างกนั 
   2. ผูเ้รยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
   3. ผู้เรียนที่เรียนสงัคมศึกษาโดยการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
   4. ผู้เรียนที่เรียนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนั 

 1. การสอนตามแนวคอนสตรคั 
ตวิซิมึ 
 2. การสอนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่ม 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
สงัคมศกึษา 
 2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
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    5. ผูเ้รยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
    6. ผูเ้รยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
     1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.1 ความหมายของคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.2 รากฐานทางจติวทิยาการเรยีนรู ้
         1.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.4 แนวคดิคอนสตรคัตซิมึทีนํ่ามาใชใ้นการเรยีนการสอน 
         1.5 การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.6 บทบาทของครตูามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.7 บทบาทของผูเ้รยีนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.8 บรรยากาศของหอ้งเรยีนตามทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิซิมึ 
         1.9 ผลทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากการเรยีนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
     2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.1 ความหมายของการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.2 หลกัจติวทิยาในการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.3 ลกัษณะทีส่าํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.4 องคป์ระกอบของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.5 วตัถุประสงคข์องการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.6 ขัน้ตอนการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.7 บทบาทของครผููส้อนของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
         2.8 ผลทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากการเรยีนตามแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
     3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา 
         3.1 บทบาทและความสาํคญัของกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
         3.2 คุณภาพของผูเ้รยีนจากกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
         3.3 กระบวนการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและวฒันธรรม 
         3.4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
         3.5 การวดัและประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา 
     4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
         4.1 ความหมายของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
         4.2 ลกัษณะของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
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          4.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
          4.4 ขัน้ตอนการความสามารถในคดิวเิคราะห ์
          4.5 แนวทางการสอนใหน้กัเรยีนเกดิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
 1.1 ความหมายของคอนสตรคัติวิซึม 
 แนวคิดคอนสตรคัติวิซึม มีการใช้คําในภาษาไทยอย่างหลากหลาย มี ธงชยั ชิวปรีชา  
(2537: 3) ทีไ่ดเ้รยีกแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึว่า ทฤษฎเีสรมิสรา้งต่อ กรมวชิาการ(2544: 66) 
เรยีกว่า สรรคนิยม ชยัอนันต์ สมุทวณิช (2540: 9) เรยีกว่า วษิณุกรรมนิยม ตามคําแปลใน  
New World Dictionary หมายถงึ ทฤษฎทีีเ่น้นความสาํคญัของผูเ้รยีนในฐานะเป็นการสรา้งความรู ้
วารนิทร ์พรหมรงัส ี(2542: 180) ใหค้วามหมาย ของคําว่าคอนสตรคัตวิซิมึ ว่าเป็นทฤษฎสีรา้ง
ความรูใ้หมด่ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง 
 วอน กราเซอรฟิ์วส ์(Von Glasersfeld. 1989: 1) กล่าวถงึ คอนสตรคัตวิซิมึ ว่า เป็นทฤษฎี
ของความรูท้ีม่รีากฐานมาจาก จติวทิยาและการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการสือ่ความหมาย และกระบวนการ
ควบคุมการสือ่ความหมายในตวับุคคล ทฤษฎขีองความรูน้ี้อา้งถงึหลกัการ 2 ขอ้ คอื 
   1. ความรูไ้ม่ไดเ้กดิจากการรบัรูเ้พยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการสรา้งขึน้โดยบุคคลทีม่คีวามรู ้
ความเขา้ใจ 
   2. หน้าทีข่องการรบัรู ้คอื การปรบัตวัและการประมวลประสบการณ์ทัง้หมด แต่ไม่ใช่เพื่อ
การคน้พบสิง่ทีเ่ป็นจรงิ แต่เป็นการนําหลกัการของทัง้สองน้ีใชจ้นมผีลเกดิขึน้ตามมา แผก่วา้งไปไกล
ในการศกึษาการพฒันาทางสตปิญัญา 
 ฟอสน๊อต (Fosnot: 1996: 6) กล่าวถงึ คอนสตรคัตวิซิมึ ว่า เป็นทฤษฎเีกีย่วกบัความรูแ้ละ
การเรยีนรู ้และเป็นการบรรยายโดยอาศยัพืน้ฐานทางปรชัญา จติวทิยา และมานุษยวทิยา ว่าความรู้
คอือะไร และไดค้วามรูม้าอยา่งไรทฤษฎอีธบิายความรูว้่าเป็นสิง่ชัว่คราว มกีารพฒันา ไม่เป็นปรนัย 
และถูกสรา้งขึน้ภายในตวับุคคล โดยอาศยัสือ่กลางทางสงัคมและวฒันธรรม สว่นการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎีน้ีเป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง ในการต่อสู้กบัความขดัแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เป็นการสรา้งตวัแทนใหม่ และสรา้งโมเดล
ของความจรงิโดยคนเป็นผูส้รา้งความหมายดว้ยเครื่องมอืทางวฒันธรรม และเป็นการประนีประนอม
ความหมายทีส่รา้งขึน้โดยผา่นกจิกรรมทางสงัคม ผา่นการรว่มมอื การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทัง้ที่
เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย 
  มารต์นิ (Martin. 1994: 6) กล่าวว่า คอนสตรคัตวิซิมึเน้นว่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด ้โดย
การสรา้งความรูห้รอืคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง โดยเปรยีบเทยีบความรูเ้ดมิหรอืเชื่อมความรูท้ี่มอียู่
เดมิกบัความรูใ้หม ่
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  วลิสนั (วรรณทภิา รอดแรงคา้. 2540: 1 : อา้งองิจาก Wilson. 1996 Dissertation Abstract 
international) กล่าวคอื คอนสตรคัตวิซิมึ ว่าเป็นทฤษฎขีองความรูท้ีใ่ชอ้ธบิายว่าบุคคลสรา้งความรู้
ไดอ้ยา่งไร และอะไรบา้ง คอนสตรคัตวิซิมึ จงึเป็นวธิกีารคดิเกีย่วกบัเรือ่งของความรูแ้ละการเรยีนรู ้
  เออเนสท ์(วรรณทภิา รอดแรงคา้. 2540: 1 : อา้งองิจาก Ernest. 1993. Constructivism, 
the Phychology of Learning and the Nature of Mathematic: 87-93) ถอืว่าคอนสตรคัตวิซิมึเป็น
ปรชัญา เป็นความเชื่อ แต่ไมใ่ชท่ฤษฎ ี
  จากความหมายของคอนสตรตัวิซิมึ พอจะสรุปไดว้่า การเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิ-ิซมึ 
เป็นกระบวนการที่เกดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน โดยที่ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้ง (Constructivism) ความรูจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีพ่บเหน็หรอืประสบการณ์ความรูใ้หมก่บัความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียูเ่ดมิ แลว้
เกดิเป็น องคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 
 
  1.2 รากฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ 
  แนวความคดิทีต่่างๆกนันัน้ มแีนวคดิหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัในช่วงประมาณ คศ.1970 - 1980 
คือ แนวคิดของจีน เพียเจต์ มีความเห็นว่าคนเราเรียนรู้ได้ด้วยกระบวนการปรบัตัวให้เข้ากับ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อไปสู่ภาวะทีส่มดุล ซึ่งประกอบดว้ยกลไกพืน้ฐานสองอย่าง คอื กระบวนการดูดซมึ
เขา้สู่ร่างกาย และกระบวนการปรบัขยายโครงสร้าง (ชื่นทิพย์ อารยี์สมาน. 2545: 12 – 13  
อา้งองิจาก Piajet) 
       1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่อินทรีย์ซึมซาบ
ประสบการณ์ใหม่เขา้สู่ประสบการณ์เดมิที่เหมอืนหรอืคล้ายคลงึกนั แล้วสมองก็ปรบัและรวบรวม
ปรบัเหตุการณ์ใหมใ่หเ้ขา้กบัโครงสรา้งของความคดิอนัเกดิจากการเรยีนรูท้ีม่อียูเ่ดมิเปรยีบเทยีบกบั
การดดูซมึของอวยัวะทีเ่กีย่วกบัการยอ่ยอาหาร ซึง่จะดดูซมึอาหารแต่เพยีงทีร่า่งกายรบัไวไ้ด ้
       2. กระบวนการปรบัขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง
จากกระบวนการดดูซมึ คอื ภายหลงัจากทีซ่มึซาบเอาเหตุการณ์ใหม่เขา้มาแลว้ปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง
เดมิแลว้ปรากฏวา่ ประสบการณ์ทีร่บัเขา้มาใหมคุ่ณสมบตัเิหมอืนกบัประสบการณ์เดมิ ประสบการณ์
ใหมจ่ะถูกซมึซาบและปรบัเขา้หาประสบการณ์เดมิ คอื ทาํใหป้ระสบการณ์เดมิมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
แต่ถ้าไม่สามารถปรบัประสบการณ์ใหม่ที่ได้รบัการซึมซาบเขา้มาให้เข้ากบัประสบการณ์เดมิได ้
สมองกจ็ะสรา้งโครงสรา้งใหมข่ึน้มาแทนเพือ่ใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหมน่ัน้ 
   เพียเจต์ ยงักล่าวว่า พฒันาการทางสติปญัญาจะเป็นไปได้ช้าหรือเร็วแตกต่างกนันัน้ 
ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ คอื 
       1. การเจรญิเตบิโตของร่างกายและวุฒภิาวะ คอื มพีฒันาการทางร่างกายและอวยัวะ
รบัสมัผสั ระบบประสาทมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆได ้แต่ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่บัประสบการณ์และ
การฝึกฝนทีไ่ดร้บั 



13 
 

        2. ประสบการณ์ เพยีเจต์ แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 2 ชนิด คอื ประสบการณ์ทาง
กายภาพ (Physical Experience) กบัประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical 
Experience) ประสบการณ์ทางกายภาพคอื ประสบการณ์ที่เดก็ไดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่ของ
และประสบการณ์ในสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ เพื่อช่วยใหน้ักเรยีนมพีฒันาการอย่างสมบูรณ์สอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะและสตปิญัญาอนังอกงามของเดก็ ควรมกีารจดัประสบการณ์ทัง้ 2 แบบใหก้บัเดก็มากๆ 
เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสไดเ้รยีนรู ้เพือ่ความเขา้ใจยิง่ขึน้ 
        3. การมปีฏสิมัพนัธแ์ละการถ่ายทอดวฒันธรรมทางสงัคม คอื การทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นในสงัคมทีต่นเองอาศยัอยู ่สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในสงัคม อนัไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งด ูค่านิยม
และความเชื่อในเรื่องราวต่างๆ พฤตกิรรมทางสงัคมตลอดจนวธิกีารนกัการศกึษาจะทําใหเ้ดก็แต่ละ
คนไดร้บัประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สง่ผลกระทบต่อพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ 
        4. สภาวะสมดุล เพยีเจต ์อา้งถงึสภาวะดุลว่าเป็นกลไกภายในตวัสิง่มชีวีติทีจ่ะปรบัตวั
เองใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้ซึง่การปรบัตวัเองน้ีจะประกอบดว้ยกระบวนการทีส่าํคญั 2 ประการ คอื 
กระบวนการดดูซมึ และกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง ดงันัน้ พฒันาการทางสมองจะเกดิขึน้ไดก้็
ดว้ยการปรบัตวัและการจดัระบบโครงสรา้งภายในสมองนัน้ 
   นักทฤษฎีคนสําคญัอกีคนหน่ึง ที่มอีทิธผิลต่อแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ ไดแ้ก่ เดวดิ ออซู
เบล (David Ausubel) ทีม่คีวามเหน็ว่าโครงสรา้งส่วนบุคคล (The Child’s Own Personal 
constructs) เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีส่ดุของการศกึษา สิง่สาํคญัทีสุ่ดครจูะดอ้งรูใ้นจุดเริม่แรกของ
การสอน คอื สิง่ทีเ่ดก็รู ้เพื่อทีค่รไูดว้างแผนการสอนโดยใชค้วามรูเ้ดมิและกลวธิกีารเรยีนรูเ้ดมิของ
เดก็เป็นจุดเริม่ตน้ ทรรศนะน้ีเป็นทีย่อมรบัของกลุ่มคอนสตรคัตวิซิมึเป็นอยา่งยิง่ แต่กลุ่มคอนสตรคั
ตวิซิมึไมเ่หน็ดว้ยกบัแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายดว้ยภาษา (Mearningful Verbal 
Learning) ของออซูเบลซึ่งเสนอให้มกีารจดัโครงสร้างทางความคิด (Advance Organizer)  
ใหแ้ก่เดก็ก่อนทีจ่ะใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์เฉพาะรปูธรรมของโครงสรา้งนัน้ (ไพจติร สะดวกการ. 
2539: 21; อา้งองิจาก White. 1992. Cognitive Development Today: Piaget and His Critics.) 
   ส่วนไวกอตสกี้ (Vygotsky) ให้ความสําคัญของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรียน และ
สิง่แวดล้อมในการที่ผู้เรยีนต้องทําความเขา้ใจโดยตนเอง และความเป็นจรงิที่มอียู่ในโลกว่าเป็น
สิง่จาํเป็นในวธิกีารของคอนสตรคัตวิซิมึทางสงัคม (Social Constructivism) 
   ไวกอตสกี ้(ทศินา แขมมณี. 2550: 92 อา้งองิจาก Vygotsky) อธบิายว่า ปกตเิมื่อมกีารวดั
พฒันาการทางเชาวป์ญัญาของเดก็ เรามกัจะใชแ้บบทดสอบมาตรฐานในการวดั เพื่อดวู่าสิง่ทีเ่ดก็ทาํ
ไดน้ัน้เป็นสิง่ทีเ่ดก็ในระดบัอายุใดโดยทัว่ไปสามารถทําได ้ดงันัน้ผลการวดั จงึเป็นการบ่งบอกถงึสิง่
ทีเ่ดก็ทาํไดอ้ยูแ่ลว้คอื เป็นระดบัพฒันาการทีเ่ดก็บรรลุหรอืไปถงึแลว้ ดงันัน้ขอ้ปฏบิตัทิีท่าํกนัอยูก่ค็อื 
การสอนให้สอดคล้องกับระดบัพฒันาการของเด็ก ดงันัน้จึงเป็นการตอกยํ้าให้เด็กอยู่ในระดับ
พฒันาการเดมิ ไม่ไดช้่วยใหเ้ดก็พฒันาขึน้ ไวกอตสกี้ อธบิายว่า เดก็ทุกคนมรีะดบัพฒันาการทาง
เชาวป์ญัญาทีต่นเป็นอยู ่และมรีะดบัพฒันาการทีต่นมศีกัยภาพไปใหถ้งึช่วงหา่งระหว่างระดบัทีเ่ดก็
เป็นอยู่ในปจัจุบนักบัระดบัที่เดก็มศีกัยภาพเจรญิเติบโตน้ีเองที่เรยีกว่า “zone of proximal 
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development” หรอื “zone of proximal growth” ซึง่ช่วงหา่งน้ีจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  
แนวคดิน้ีสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแนวคดิเกีย่วกบัการสอน ซึง่เคยมลีกัษณะเป็นเสน้ตรง (liner) 
หรอือยู่ในแนวเดยีวกนัเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่ในลกัษณะที่เหลื่อมลํ้ากนั โดยการสอนต้องนําหน้า
ระดบัพฒันาการเสมอ และไวกอฟสกี ้(อา้งองิจาก อญัญมณี บุญซื่อ. 2551: 23) ไดก้ล่าวอกีว่า 
พฒันาการของเดก็มผีลจากการมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างเด็กกบัสิง่แวดล้อมในสงัคม เช่น พ่อแม่ คร ู 
พีน้่อง เพื่อนเล่น และเพื่อนในหอ้งเรยีน รวมทัง้การไดม้กีบัสิง่อื่นๆ เช่น หนังสอื ของเล่น กจิกรรม
ทางวฒันธรรมทีเ่ดก็ทาํทีบ่า้น ในหอ้งเรยีน หรอืในสนามเดก็เล่น  
    แนวคดิของไวกอตสกี้ และเพยีเจต์มคีวามคล้ายคลงึกนั กล่าวคอื ทัง้ 2 คน เน้นการให้
ความสาํคญัของการตื่นตวัในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเน้นกระบวนการของการเรยีนรูม้ากกว่าผลที่
ได้ ทัง้คู่เน้นความสําคญัของปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะของความเท่าเทียมกนั (Peer) ในด้าน
ประสบการณ์ของการเรยีนรู้ ในโลกแห่งความเป็นจรงิอนัเป็นประสบการณ์ของผู้เรยีน และเป็น
เหตุผลที่ครูใช้เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีน (Mcinerney and Mcinerney. 1994: 109) 
    สรุปไดว้่า แนวคดิคอนสตรคัตวิสิซมึใหค้วามสาํคญัและยอมรบัการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รยีนกบัสิง่แวดลอ้มวา่สง่ผลต่อการสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจของผูเ้รยีนตลอดเวลา 
 
    1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
    ดวิอี ้(ไพจติร สะดวกการ. 2539: 19 ; อา้งองิจาก Dewey. 1929. Eaperiance and 
Nature) ไดแ้บ่งประสบการณ์ออกเป็น 2 ประเภท คอื ประสบการณ์ทีไ่มไ่ดรู้ค้ดิ (Non – Cognitive 
Experience) และประสบการณ์รู้คดิ (Cognitive Experience) ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิดเป็น
กระบวนการของการกระทํา และการประสบความเปลี่ยนแปลงระหว่างอนิทรยีก์บัสภาพแวดล้อม
โดยที่ย ังไม่มีการไตร่ตรอง (Reflection) มักเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของอินทรีย์จากการมี
ความสมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ อย่างไม่มีความหมายและกลายเป็นความเคยชินโดยที่อินทรีย์ไม่ได้
ตระหนักรู้ในสิง่นัน้ ครัน้เมื่อกระบวนการไตร่ตรองเริม่ขึ้น ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิดจะค่อยๆ มี
ความหมายขึน้ ผูไ้ตร่ตรองจงึเริม่รูแ้ละเขา้ใจในสิง่ทีต่นเองประสบ ประสบการณ์ทีไ่ม่ไดรู้ค้ดิซึง่ผ่าน
กระบวนการไตร่ตรองแลว้กก็ลายเป็นประสบการณ์รูค้ดิ ซึง่เป็นความรู ้ประสบการณ์ทีไ่ม่ไดรู้ค้ดิจงึ
เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัการไตร่ตรองเป็นสิง่ทีม่อียู่ก่อนและมขีอบเขตกวา้งกว่าประสบการณ์รูค้ดิ
ซึง่เป็นความรู ้
    เจมส ์(ไพจติร สะดวกการ. 2539: 18 ; อา้งองิจาก james. 1975. Pragmatism)  
มคีวามเหน็ ความรู ้คอื ความสามารถของรายบุคคลในการปรบัประสบการณ์เก่าหรอืความเชื่อทีม่ี
อยู่ให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่ได้ด้วยกระบวนการพสิูจน์ให้เห็นจรงิได้และมคีวามสมเหตุสมผล 
(Process of Verification and Validation) ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในทางปฏบิตัแิละกระบวนการของ
การนําความคดิทีผ่่านกระบวนการพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิและมคีวามสมเหตุสมผลแลว้ไปสู่ความคดิอื่นๆ
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ในประสบการณ์อื่นๆที่มีค่าสําหรบัการดําเนินชีวิต และขจัดความขดัแย้งระหว่างความคิดใน
ประสบการณ์เก่าและประสบการณ์ใหม ่
    วรรณทพิา รอดแรงคา้ (2540: 20 - 21) ไดส้รปุแนวคดิ คอนสตรคัตวิซิมึ ไวด้งัน้ี 
      1. บุคคลทุกคนมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั และแสวงหาเพื่ออธบิายสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ เหล่าน้ี 
      2. ในการหาคาํอธบิาย บุคคลทุกคนไดส้รา้งโมเดล หรอืตวัแทนวตัถุ ปรากฏการณ์ และ
เหตุการณ์ทีไ่ดพ้บในสมองของแต่ละบุคคล 
      3. โมเดลทีส่รา้งขึน้น้ีอาจเปลีย่นแปลงและแตกต่างจากโมเดลของผูเ้ชีย่วชาญ 
      4. บุคคลทุกคนสรา้งสิง่ที่มคีวามหมายกบัสิง่ที่รบัรู ้ซึ่งความหมายที่ได้สรา้งขึน้น้ีอาจ
ไดร้บัคาํแนะนําจากบุคคลอื่นๆ รอบตวั 
      5. การสรา้งความหมายนี้เกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่มสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้
      6. ผูเ้รยีนต้องมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเองครูเป็นผูส้นับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูเ้ทา่นัน้ 
      7. ผูเ้รยีนสรา้งความหมายโดยการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
    สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 130 – 132) ไดใ้หแ้นวคดิว่า แนวคดิ
น้ีมรีากฐานจากปรชัญาคอนสตรคัติวซิมึ (Constructivism) ที่เชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการที่
เกดิขึน้ภายในผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้กั ความสมัพนัธ์ของสิง่ที่พบเหน็กบัความรูค้วาม
เขา้ใจทีม่อียูเ่ดมิ 
    ทฤษฎีการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัติวซิมึอธบิายความไว้ว่า การเรยีนรูข้องบุคคลแต่
ละคพยายามนําความเขา้ใจเกี่ยวกบัเหตุการณ์ และประสบการณ์ที่พบเหน็มาสรา้งเป็นโครงสรา้ง
ทางปญัญา (Cognitive Structure) หรอืทีเ่รยีกว่า Schema โครงสรา้งทางปญัญาน้ีประกอบดว้ย 
ความหมายหรอืความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิง่ที่มปีระสบการณ์ อาจเป็นความเชื่อความเขา้ในคําอธบิาย
ความรูข้องบุคคลนัน้ 
    องค์ประกอบที่ 1 ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมคือ ผู้เรียนสร้าง
ความหมายโดยใชก้ระบวนการทางปญัญาของตนหาความหมายเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง ไม่สามารถ
ถ่ายทอดจากครูสู่ผูเ้รยีนได้ แต่ถูกสรา้งขึน้ในสมองของผูเ้รยีนจากความสมัพนัธ์ระหว่างประสาท
สมัผสัของผูเ้รยีนกบัโลกภายนอก ผูเ้รยีนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่มอียู่เดมิในการคาดคะเนหรอื
ทาํนายเหตุการณ์ 
    องค์ประกอบที่ 2 ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิซึมคือ โครงสร้างทาง
ปญัญา เป็นผลของความพยายามทางความคดิ จดัเป็นกระบวนการทางจติวทิยา จากการใชค้วามรู้
เดมิของตนทาํนายเหตุการณ์ ไดถู้กตอ้ง จะทาํใหโ้ครงสรา้งทางปญัญาของเขาคงเดมิและมัน่คงมาก
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าการคาดคะเนไม่ถูกต้อง ผู้เรียนประหลาดใจ สงสยั และคบัข้องใจ หรือที่เพียเจต ์ 
กล่าววา่ เกดิภาวะไมส่มดุล (Disequiibrium) 
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     องค์ประกอบที่ 3 ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิซึมคือ โครงสร้างทาง
ปญัญาเปลีย่นแปลงไดย้าก ดงันัน้กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การเชื่อมโยงระหว่างโลกภายนอก 
และโลกภายในของผูเ้รยีนเกดิขึน้ผา่นประสาทสมัผสัและกลไกทางประสาท สรรีะวทิยา ชวีเคม ีการ
ไหลของข้อมูลจากประสาทสัมผัสไปสู้โครงสร้างทางปญัญา เรียกว่า “กระบวนการดูดซึม” 
(ASsimilation) หากความคาดหวงัของผูเ้รยีนไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์จากการสงัเกต จะเกดิ
ภาวะไม่สมดุล (Disequiibrium) ภาวะการสมดุลจะทําใหเ้กดิการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางปญัญา
ของเขา เรียกว่า “กระบวนการปรบัให้เหมาะสม” (Accommodation) แล้วทําให้การคาดคะเน
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ตรงมากขึน้ จดัเป็นการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ผูเ้รยีนสรา้งเสรมิความรู้
ผ่านกระบวนการทางจติวทิยาด้วยตนเองผูส้อนไม่สามารถปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางปญัญาของ
ผูเ้รยีนได ้โดยปรบัสภาพการณ์ทําใหเ้กดิภาวะไม่สมดุลขึน้ คอื สภาวะทีโ่ครงสรา้งเดมิใชไ้ม่ได ้ตอ้ง
มกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์มากขึน้ ผูเ้รยีนสรา้งแนวความคดิหลกัอยู่ตลอดเวลา 
โดยไม่จําเป็นต้องมกีารสอนภายในหอ้งเรยีนเท่านัน้ แต่ได้สิง่แวดล้อมเป็นสําคญั นอกจากน้ีการ
เรยีนรูต้ามแนวของคอนสตรคัตวิซิมึจะเกดิขึน้ไดต้ามเงือ่นไขต่อไปน้ี 
      1. การเรยีนรูเ้ป็น Active Process ทีเ่กดิขึน้เฉพาะตวับุคคลการสอนโดยวธิกีารบอกเล่า
ซึง่จดัเป็น Passive process จะไมช่่วยใหเ้กดิการพฒันาแนวความคดิหลกัมากนกั แต่การบอกเล่าก็
จดัเป็นวธิใีหข้อ้มลูทางหน่ึง 
      2. ความรู้ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นด้วยตวัของผู้เรยีนเอง โดยใช้ข้อมูลที่รบัมาใหม่ร่วมกบั
ขอ้มลูหรอืความรูเ้ดมิทีม่อียูแ่ลว้จากแหล่งต่างๆ เช่น สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ประสบการณ์เดมิมา
ชว่ยในการตดัสนิใจ 
      3. ความรู้และความเชื่อของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทัง้น้ีขี้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิง่ที่ผูเ้รยีนได้พบเหน็ ซึ่งใช้เป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจ และใช้เป็น
ขอ้มลูในการสรา้งแนวคดิใหม ่
      4. ความเขา้ใจแตกต่างจากความเชื่อโดยสิน้เชงิ และความเชื่อมผีลโดยตรงต่อการสรา้ง
แนวคดิหรอืการเรยีนรู ้
 เฉิดศกัดิ ์ชุมนุม (2540: 10) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งความรูแ้บบคอนสตรคัตวิซิมิวา่ เป็นความรู้
ทีม่นุษยส์รา้งขึน้มา มคีวามหมายเฉพาะตวัของบุคคลนัน้ๆ คนสรา้งความรูไ้ดเ้อง โดยนําขอ้มลูจาก
ภายนอกผสมผสานกบัสิง่ที่รูอ้ยู่แลว้แต่เดมิ สรา้งเป็นความรูท้ี่มคีวามหมายใหม่ขึน้ พฒันาการ 
ทางสตปิญัญาจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อมกีารปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดล้อมใน 2 ลกัษณะ คอื การผสมผสาน 
หรือการซึมซับ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างของสติปญัญาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
(Accommodation) 
 วรรณจรยี ์มงัสงิห ์(2541: 4) กล่าวถงึ ปรชัญาคอนสตรคัตวิซิมึในการอธบิายในเชงิญาณ
วทิยาเกีย่วกบัการเรยีนรู ้และการไดม้าของความรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ เสนอ
หลกัการทีแ่ตกต่างจากทฤษฎอีื่นๆ ดงัน้ี 
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    1. ความรู้และความเชื่อภายในตวัผู้เรยีน นักจติวทิยาการเรยีนรู้กลุ่มคอนสตรคัติวซิึม 
ไม่ไดม้องว่าผูเ้รยีนเป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามรู ้หรอืความคดิเหน็ตามทฤษฎเีกีย่วกบัเรื่องทีเ่คยเรยีนมาก่อน 
แต่เชื่อว่า ผูเ้รยีนนําประสบการณ์และความเขา้ใจเขา้มาในหอ้งเรยีนดว้ย เมื่อพบขอ้สารสนเทศใหม ่
เขาจะนําสิง่ทีเ่ขารูม้าดดูซมึ (Assimilate) ขอ้สารสนเทศนัน้ หรอืปรบัเปลีย่น (Accommodate หรอื 
Reframe) สิง่ทีผู่เ้รยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความเขา้ใจใหมท่ีผู่เ้รยีนไดร้บั กระบวนการทีไ่ดม้าซึง่การรูน้ี้
เป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธท์ัง้สิน้ 
    2. ผูเ้รยีนเป็นผูใ้หค้วามหมายกบัประสบการณ์ โดยปกตคิรเูป็นผูอ้ธบิายความหมายใหแ้ก่
ผู้เรียน เช่นบทประพันธ์น้ีมีความหมายว่าอย่างไร เหตุการณ์อะไรที่สําคัญในประวัติศาสตร ์
ภาพเขยีนน้ีสื่อความหมายอะไร เป็นตน้ ผูเ้รยีนจะแปลความหมาย หรอืตคีวามถอ้ยคาํหรอืขอ้ความ
ทีไ่ดร้บัเป็นความเขา้ใจโดยใชค้่านิยมหรอืความเชื่อทีเ่ขามอียู่รวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่น 
ความหมายถูกสรา้งขึน้และปรบัแต่งโดยประสบการณ์ทีม่มีาก่อนของผูเ้รยีน บางประสบการณ์และ
ความเชื่อเดมิทีผู่เ้รยีนมอียู่อาจขดัแยง้กบัหลกัการทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนรูจ้ากหอ้งเรยีน ความคดิความ
เขา้ใจดงักล่าวเป็นสิง่ที่ปรบัเปลี่ยนไดย้าก และเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การสอนที่มี
ประสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งน้ีดว้ย 
     3. กจิกรรมการเรยีนรูค้วรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึประสบการณ์ความรูแ้ละความเชื่อ
ของตน การสอนเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามแนวคดิของกลุ่มคอนสตรคัตวิซิมึ จะต้องเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนใชส้ิง่ทีเ่ขารูเ้พื่อแปลขอ้สนเทศใหม ่และสรา้งความรูใ้หม ่หน้าทีข่องครคูอิคน้หาประสบการณ์
และความเขา้ใจทีม่มีาก่อนของนกัเรยีน และใชส้ิง่ทีน่กัเรยีนรูเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการสอน 
     4. การเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทางสงัคมซึ่งเกดิขึน้จากการสบืเสาะร่วมกนัของผูเ้รยีนเรยีนรู้
ไดเ้ขา้ใจลกึซึง้ยิง่ขึน้ เมื่อผูเ้รยีนเสนอและแลกเปลีย่นความคดิร่วมกนัผูอ้ื่นพนิิจพเิคราะหค์วามเหน็
ของผูอ้ื่นและขยายทศันะของตนใหก้วา้งขึน้ 
   สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ ์(2542: 54) กล่าวถงึแนวคดิ Constructivism เชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็น
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคลบุคคลเป็นผูส้รา้ง (Construc) ความรูจ้ากความสมัพนัธจ์ากสิง่
ทีไ่ดพ้บเหน็กบัความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียู่เดมิ เกดิเป็นโครงสรา้งทางปญัญา (Cognitive Structure) 
ผู้สอนไม่สามารถปรบัเปลี่ยนทางปญัญาของผู้เรยีนได้ โดยจดัสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความ
ขดัแยง้ทางปญัญา หรอืเกดิภาวะไม่สมดุลขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกบั
ประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรบัข้อมูลใหม่กบัประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วสร้างเป็น
ความรูใ้หม ่
   จากแนวคดิขา้งต้น การเรยีนรู้จะเกดิขึน้ได้ดเีมื่อผูเ้รยีนได้มโีอกาสได้รบัขอ้มูลใหม่และ
เชื่อมโยงกบัประสบการณ์หรอืขอ้มูลเดมิ และการสรา้งความหมายของขอ้มูล ความรู้ด้วยตวัของ
ผูเ้รยีนเอง 
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   จากการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึทีนํ่ามาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอน ช่วยส่งเสรมิเจตคติที่ดต่ีอการเรยีนในวชิาที่นําทฤษฎีคอนสตรคัติวซิมึมาใช้ อาจเป็นเพราะ
ผูเ้รยีนศกึษาความรู ้ปรบัโครงสรา้งความรูใ้นตนเองดว้ยการปรบัความรูใ้หมใ่หเ้ขา้กบัความรูเ้ดมิใน
ลกัษณะทีส่มดุล และเกดิความคงทนในการเรยีนรู ้ในลกัษณะเป็นโครงสรา้งทางปญัญาของผูเ้รยีน 
 
   1.4 แนวคิดคอนสตรคัติซึมท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน 
   ทศินา แขมมณี (2550: 94 - 96) กล่าวถงึการนําทฤษฎกีารสรา้งความรูไ้ปใชใ้นการเรยีน
การสอน สามารถทาํได ้ดงัน้ี 
       1. ตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิซึม ผลของการเรยีนรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู้ และตระหนักรู้ในกระบวนการนัน้ เป้าหมายการเรยีนรูต้้องมาจากการปฏบิตัิงานจรงิ ครู
จะต้องเป็นตวัอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเหน็ ผูเ้รยีนต้องฝึกฝนการสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง 
       2. เป็นหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรยีนได้รบัสาระความรู้ที่
แน่นอนตายตวั ไปสู่การสาธติกระบวนการแปลและสรา้งความหมายทีห่ลากหลาย การเรยีนรูท้กัษะ
ต่างๆ จะตอ้งใหม้สีทิธภิาพถงึขัน้ทาํไดแ้ละแกป้ญัหาไดจ้รงิ 
       3. ในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนจะเป็นผูท้ี่มบีทบาทในการเรยีนรูอ้ย่างตื่นตวั ผู้เรยีน
จะต้องเป็นผูจ้ดักระทํากบัขอ้มูลหรอืประสบการณ์ต่างๆ และต้องสรา้งความหมายใหก้บัสิง่นัน้ดว้ย
ตนเอง โดยการใหผู้เ้รยีนอยูใ่นบรบิทจรงิ ซึง่ไมไ่ดห้มายความว่าผูเ้รยีนจะตอ้งออกไปยงัสถานทีจ่รงิ
เสมอไป แต่อาจจดัเป็นกจิกรรมทีเ่รยีกว่า “physical knowledge activities” ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนปฏสิมัพนัธ์กบัสื่อ วสัดุอุปกรณ์ สิง่ของหรอืขอ้มูลต่างๆทีเ่ป็นความจรงิและมคีวาม
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนสามารถจดักระทํา ศกึษา สํารวจ วเิคราะห ์ทดลอง 
ลองผดิลองถูกกบัสิง่นัน้ จนเกดิเป็นความรูค้วามเขา้ใจขึน้ 
       4. ในการจดัการเรยีนการสอนครูจะต้องพยายามสรา้งบรรยากาศทางสงัคมจรยิธรรม
ใหเ้กดิขึน้ กล่าวคอื ผูเ้รยีนมโีอกาสในการเรยีนรูใ้นบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม  
ซึ่งทางสงัคมถือว่าเป็นปจัจยัสําคญัของการสร้างความรู้ เพราะลําพงักิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์
ทัง้หลายทีค่รูจดัใหห้รอืผูเ้รยีนแสวงหามาเพื่อการสรา้งความรูไ้ม่เป็นการเพยีงพอ ปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคม การร่วมมอื และการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน 
และบุคคลอื่นๆ จะชว่ยใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกวา้งขึน้ ซบัซอ้นขึน้ และหลากหลายขึน้ 
       5. ในการเรยีนการสอน ผู้เรยีนมบีทบาทในการเรยีนรู้อย่างเต็มที่ โดยผู้เรยีนจะนํา
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง  
ตัง้กฎระเบียบเอง แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกนัเองเมื่อเกิดความขดัแย้งหรอืมีความคิดเห็น
แตกต่างกนั เลอืกผูร้ว่มงานไดเ้อง และรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาหอ้งเรยีนรว่มกนั 
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        6. ในการเรยีนการสอนแบบคอนสตรคัตวิซิมึ ครจูะมบีทบาทแตกต่างไปจากเดมิ คอื 
จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรยีนรู้ เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมอื อํานวย
ความสะดวก และช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ คือการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปจาก 
“instruction” ไปเป็น “construction” คอืการเปลีย่นจาก “การใหค้วามรู”้ ไปเป็น “การใหผู้เ้รยีนสรา้ง
ความรู”้ บทบาทของครูกค็อื จะต้องทําหน้าทีช่่วยสรา้งแรงจูงใจภายในใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน จดัเตรยีม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริม
พฒันาการของผูเ้รยีน ใหค้าํปรกึษาแนะนําทัง้ทางดา้นวชิาการและดา้นสงัคมแก่ผูเ้รยีน ดแูลใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีญัหา และประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นอกจากนัน้ครูยงัต้องมคีวามเป็น
ประชาธปิไตยและมเีหตุผลในการสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนดว้ย 
        7. ในดา้นการประเมนิผลการเรยีนการสอน เน่ืองจากการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคั
ตวิซิมึ น้ี ขึน้กบัความสนใจและการสรา้งความหมายทีแ่ตกต่างกนัของบุคคล ผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้
จงึมลีกัษณะหลากหลาย ดงันัน้การประเมนิผลจงึจาํเป็นตอ้งมลีกัษณะทีเ่ป็น “goal free evaluation” 
ซึ่งกห็มายถงึการประเมนิผลตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะทีย่ดืหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล หรอือาจใช้
วธิกีารทีเ่รยีกว่า “socially negotiated goal” และการประเมนิควรใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายซึง่อาจเป็น
การประเมนิจากเพือ่น แฟ้มผลงาน รวมทัง้การประเมนิตนเองดว้ย นอกจากนัน้การวดัผลจาํเป็นตอ้ง
อาศยับรบิทจรงิทีม่คีวามซบัซอ้นเช่นเดยีวกบัการจดัการเรยีนการสอนทีต่้องอาศยับรบิท กจิกรรม 
และงานที่เป็นจรงิ การวดัผลจะต้องใชก้จิกรรมหรอืงานในบรบิทจรงิด้วย ซึ่งในกรณีที่จําเป็นต้อง
จาํลองของจรงิมา กส็ามารถทาํได ้แต่เกณฑท์ีใ่ชค้วรเป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นโลกของความเป็นจรงิดว้ย 
    วารรีตัน์ แกว้อุไร (2541: 53 - 54) กล่าวถงึกจิกรรมการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
ทฤษฎสีรา้งความรูใ้หมโ่ดยผูเ้รยีนเอง มแีนวทางดงัต่อไปน้ี 
        1. ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้มไ่ดข้ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูเ้พยีงอยา่งเดยีว
แต่ยงัขึน้อยูก่บัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน ดงันัน้ ความคดิ เป้าหมาย และแรงจงูในจงึมี
อทิธพิลต่อวธิกีารที่ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัอุปกรณ์การเรยีนรูใ้นหลายรูปแบบ เช่น เมื่อใหผู้เ้รยีน
สงัเกตเกีย่วกบัปรากฎการณ์ต่างๆ สิง่ทีผู่เ้รยีนสงัเกตไดม้กัแตกต่างสิง่ทีผู่ส้อนตัง้ใจใหผู้เ้รยีนสงัเกต
ซึง่สิง่ทีผู่เ้รยีนใหค้วามสนใจมกัขึน้อยู่กบัความสนใจของผูเ้รยีน หรอืขึน้อยู่กบัสิง่นัน้มคีวามสมัพนัธ์
กบัความรู้หรอืประสบการณ์เดมิที่ได้เรยีนรู้มาก่อนหรอืไม่ ดงันัน้ผู้สอนจะต้องจดัสภาพทางการ
เรยีนรูใ้หม้คีวามหมาย เพือ่สนบัสนุนแรงจงูภายในของผูเ้รยีน และการควบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รยีน เชน่ การทา้ทาย ความกระหายอยากรู ้เป็นตน้ 
        2. สรา้งรปูแบบการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีรู่แ้ลว้ไปสูส่ ิง่ทีไ่มรู่ ้รปูแบบน้ีจะคลา้ยกบั
ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของ ออซเูบล (Ausubel) คอืใหเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีม่ปีระสบการณ์มา
ก่อนไปสู่สิง่ที่เป็นเรื่องใหม่ แล้วใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมต่อ หรอืสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้หรอื
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมาย มนุษย์มกัสร้าง
ความหมายในสิง่ทีไ่ดย้นิหรอืไดเ้หน็โดยการเชื่อมโดยความรูเ้ดมิทีม่อียูก่บัประสบการณ์ใหม่ทีไ่ดร้บั 
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แต่ความหมายที่สร้างขึ้นอาจใช่ หรือไม่ใช่ความหมายที่ตัง้ใจจะให้เกิดขึ้น ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์เดมิทีม่อียูม่อีทิธพิลต่อการสรา้งความหมายนัน้ 
        3. การสรา้งความหมายเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองและจะต้องใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมใน
การสรา้งความหมายเมื่อจดัสภาพการณ์ของการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบัปรากฏการณ์
ต่างๆ หรอืกบับุคคลอื่นๆ จะตอ้งจดัใหเ้ขามสีว่นรว่มในการตัง้สมมตฐิาน ตรวจสอบและเปลีย่นแปลง
ความคดิโดยใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบเพื่อดวู่าความหมายนัน้เขา้กนัไดก้บัประสบการณ์ของตนหรอืไม ่
ถ้าเขา้กนัได้ก็จะกล่าวได้ว่าเราเขา้ใจสถานการณ์นัน้ๆ แต่ถ้าเขา้กนัไม่ได้ก็อาจสรา้งความหมาย
ขึน้มาใหม ่
        4. แมว้า่ผูเ้รยีนจะสรา้งความหมายอยา่งทีผู่ส้อนตัง้ใจ แต่เขาอาจไมเ่ตม็ใจทีจ่ะยอมรบั
หรอืเชื่อมัน่ได ้เน่ืองจากการเรยีนรูไ้มไ่ดเ้กีย่วขอ้งเพยีงแต่การสรา้งความหมายเท่านัน้ แต่เมื่อสรา้ง
แล้วจะใหม้กีารประเมนิผล และหลงัจากการประเมนิผลแล้วอาจมกีารยอมรบัหรอืละทิ้งไป ดงันัน้
ผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารประเมนิผลความหมาย และความเชื่อของตนทุกครัง้ 
        5. ผูส้อนจะต้องใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง ดว้ยการชี้แนะ
ตนเองในการเรยีนรูภ้าระงาน โดยใชค้วามรูท้ีม่อียูใ่นการสรา้งความหมาย ไมว่่าจะเป็นการอ่าน หรอื
การฟงัแล้วประเมินความหมายนัน้ จัดสภาพการณ์ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนมี
ประสบการณ์อยู่ ใหผู้เ้รยีนไดจ้ดัประสบการณ์ใหเ้ป็นระบบและในวธิกีารทีม่คีวามหมายสําหรบัตวั
เขาเอง 
        6. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรจดัในลกัษณะทีใ่หเ้กดิความสมดุลระหว่างการ
เรยีนรู้แบบอนุมาน (Detuctive) และอุปมาน (Intuctive) คือ เรยีนรู้หลกัการก่อนแล้วนําไปสู่การ
แกป้ญัหา หรอืเรยีนรูจ้ากเรื่องทัว่ไปไปสู่เรื่องเฉพาะเจาะจง และเรยีนจากเฉพาะเรื่อง หรอืตวัอย่าง
ต่างๆ ไปสูก่ารสรา้งเป็นหลกัการ 
   พจนา ทรพัยส์มาน (2549: 6) กล่าวถงึการนําทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึมาประยุกตใ์ชใ้นการ
เรยีนการสอน สามารถทาํไดด้งัน้ี 
        1. ผลการเรยีนรูมุ้่งเน้นทีก่ระบวนการสรา้งความรู ้ผูเ้รยีนตอ้งฝึกฝน การสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง 
        2. เป้าหมายการเรยีนรูเ้ปลี่ยนจากการถ่ายทอดสาระความรูท้ี่ตายตวัเป็นการเรยีนรู้
วธิกีารเรยีนรู ้
        3. ผูเ้รยีนต้องเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ไดจ้ดักระทํา ศกึษาสํารวจ ลองผดิลองถูก 
จนเกดิเป็นความรูค้วามเขา้ใจ 
        4. ให้ผูเ้รยีนใช้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพื่อการร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้สรา้ง
ความรูร้ว่มกนั 
        5. ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ลอืกสิง่ที่ต้องการเรยีน ตัง้กฎระเบยีบ รบัผดิชอบและแก้ปญัหาการ
เรยีนการสอนของตนเอง 
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         6. ครผููส้อนเปลีย่นบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรูเ้ป็นผูอ้าํนวยความสะดวกช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้การเรยีนรูเ้ปลีย่นจากการใหค้วามรูเ้ป็นการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู ้
         7. การประเมนิผลการเรยีนรูใ้ชว้ธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
     พอสรุปไดว้่าแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา มพีืน้ฐานความคดิจาก
ปรชัญาทีว่า่ ความรูเ้ป็นสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ เพยีงแต่การเรยีนการสอนมจุีดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนรบัรู ้และ
เข้าใจ สภาวะความเป็นจรงิของความรู้ที่ผู้เรียนแปลความหมายของตนเองจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ ์สรา้งความรูข้ ึน้จากพืน้ฐานประสบการณ์เดมิทีม่อียู่แลว้ในตวัผูเ้รยีน
เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ปรับเปลี่ยนและขยายเป็นโครงสร้างทางความรู้ใหม่ พร้อมที่จะรับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆ มาสรา้งความรูเ้พิม่พนูไดต้ลอดเวลา โดยทีผู่เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู้
ดว้ยตนเอง และครเูป็นผูส้รา้ง สรา้งกจิกรรมหรอืบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู ้
 
      1.5 การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
     พืน้ฐานของทฤษฎตีามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ ทีนํ่ามาใชน้ัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานว่า การสรา้ง
ความรู้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ความรู้เกิดจากสมองและสติปญัญา เป็นทฤษฎีพฒันาการทาง
สตปิญัญาของเพยีเจต ์(Piaget) สว่นไวกอตสกี ้(Vygotsky) เน้นความรูม้แีหล่งอยูภ่ายนอกสมองคน 
คืออยู่ในสงัคม เกิดการเรียนรู้ได้เมื่อมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
(Social Constructivism) การยอมรบัและนําแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ มาจดัระเบยีบในการเรยีนการ
สอนเพยีงเพื่ออธบิายถงึวธิคีดิ วธิสีรา้งเน้ือหาความรูใ้หม่ๆ  ทีผู่เ้รยีนเขา้ใจ รูว้ธิคีดิของผูเ้รยีนเองจน
สามารถนําไปสรา้งความรูข้องผูเ้รยีนเองได ้ไม่ว่าจะนําไปใชก้บัการเรยีนการสอนในวชิาใดๆ (เอก
ศกัดิ ์ยกุตะนนัท.์ 2542: 32) 
     แนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ พฒันาเป็นรูปแบบการเรยีนรู ้นํามาจดัการเรยีนการสอนโดย
สภาครคูณิตศาสตรน์านาชาต ิ(NCTM, National Council for Teacher of Mathematics) และ
สมาคมครวูทิยาศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (AASS, The American Association for Advancement 
of Science) ทัง้สองสมาคม ศกึษาทดลองและทําวจิยัจดัรปูแบบการสอนวธิต่ีางๆตามแนวคดิคอน
สตรคัตวิซิมึ ออกมาเผยแพรจ่นเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย (Rice and Wilson . 1999: 28) 
     มารต์นิ (Martin. 1994: 46) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบการจดักจิกรรมการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิซิมึประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื 
       1. ขัน้สาํรวจ (Explore) เป็นขัน้ทีก่ําหนดสถานการณ์ใหน้กัเรยีนอยา่งเหมาะสมในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ที ่สง่เสรมิความรว่มมอื และการใชค้าํถาม 
       2. ขัน้อธบิาย (Explain) เป็นขัน้ทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็เพื่อใหน้ักเรยีนไดค้น้พบ
ความรู ้ ใชค้าํถามช่วยใหพ้วกเขาไดใ้ชค้วามคดิจากการสาํรวจ สรา้งมโนมตแิละความหมายอยา่ง
สมเหตุสมผล 
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       3. ขัน้ขยายความ (Expand) เป็นขัน้ทีใ่หน้ักเรยีนไดพ้ฒันาความคดิในรปูของการ
อธบิาย คดิหาเหตุผลรว่มกนั สง่เสรมิการสือ่สาร ความรว่มมอืและการใชเ้ทคโนโลย ี
       4. ขัน้ประเมนิผล (Evaluate) เป็นขัน้ทีป่ระเมนิผลมโนมต ิ โดยทดสอบว่าเดก็เปลีย่น
ความคดิมโนมต ิ และเกดิการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืไม่ ประเมนิจากการ
ปฏบิตัจิรงิ การแกป้ญัหาและการใชค้าํถาม 
   พจนา ทรพัยส์มาน (2549 : 17) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนไวด้งัน้ี 
       1. ขัน้จุดประกายความสนใจ เป็นกจิกรรมสรา้งความรูอ้ยากเรยีน ทําใหผู้เ้รยีนเหน็
คุณคา่ความสาํคญัและเป็นประโยชน์ของสิง่ทีจ่ะเรยีน 
       2. ขัน้วางแผนการเรยีนรู ้ เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนไดว้างแผนการเรยีนรูข้องตนเองโดย
ร่วมกนักําหนดขอบเขตแนวทาง วธิกีารเรยีนรู ้ประเดน็เน้ือหาย่อย แนวทางการบนัทกึและสรุปผล
การเรยีนรูพ้รอ้มทัง้จดัทาํเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้
       3. ขัน้ลงมอืการเรียนรู้ตามแผน เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรียนได้ลงมอืศึกษาค้นคว้า ศึกษา
รวบรวมขอ้มูล ศกึษาปญัหา ศกึษาทดลอง ตามแผนที่วางไว ้ฯลฯ เพื่อแสวงหาและคน้พบความรู ้
ขอ้คดิแนวทางการปฏบิตั ิฯลฯ ดว้ยตนเอง 
       4. นําเสนอขอ้มลูสรุปความรู ้ คอื กจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดนํ้าขอ้มลูขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการ
เรยีนรู ้มาร่วมกนั วเิคราะหอ์ภปิราย เปรยีบเทยีบเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์ประเมนิค่า สรุปความคดิ
รวบยอด คุณค่าความสําคัญ แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และสรุปขัน้ตอน
กระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง 
       5. ขัน้จดัทําชิ้นงาน การที่ผู้เรยีนนําความรู ้ขอ้ค้นพบ ขอ้สรุปที่ได้จากการเรยีนรูม้า
นําเสนอในรปูแบบต่างๆ ตามความสนใจ พรอ้มทัง้บอกเล่าเรื่องราวเกีย่วกบั ขัน้ตอน วธิกีารเรยีนรู ้
แสดงความรูส้กึต่อผลงาน แลว้นําผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละประเมนิซึ่งกนัและกนั 
รวมทัง้วางแผนการต่อยอดการเรยีนรูต้ามความสนใจ 
    ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 120 - 121) ไดอ้ธบิายว่า การสอนแบบคอนสตรคัตวิซิมึ  
เป็นวธิกีารทีผู่จ้ดัการเรยีนรูจ้ําเป็นต้องมกีารวางแผนอย่างรอบคอบ เหมาะสม โดยตอ้งคํานึงถงึวยั 
และระดบัความสามารถของผูเ้รยีนดว้ย ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนดขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้เอง แต่ต้องคํานึงถึงการสร้างองค์ความรู้ตาม
ธรรมชาตวิา่ ตอ้งอาศยัความรูเ้ดมิเป็นพืน้ฐาน 
    ขัน้ที ่1 ขัน้ปฐมนิเทศ เป็นขัน้ทีผู่จ้ดัการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสรา้งจุดมุ่งหมายและ
แรงดลใจในการเรยีนรูใ้นเน้ือหาทีก่าํหนด 
    ขัน้ที่ 2 ขัน้ทําความเข้าใจ เป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดปจัจุบนั หรอืการที่
ผู้จดัการเรียนรู้ บรรยายความเข้าใจในหวัข้อที่กําลังเรียนซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีแบบจําลองทาง
ความคดิรวบยอดได้เอง แต่ยงัไม่มคีวามสมบูรณ์จงึจําเป็นต้องใช้กจิกรรมที่หลากหลาย เช่นการ
อภปิรายกลุ่มยอ่ย การเขยีนผงัความคดิ และการเขยีนสรปุของตนเอง เป็นตน้ 
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    ขัน้ที่ 3 ขัน้จดัโครงสรา้งแนวคดิใหม่ สําหรบัขัน้น้ีเป็นหวัใจสําคญัของการจดัการเรยีนรู้
แบบคอนสตรคัตวิซิมึ ประกอบดว้ย 
     3.1 การช่วยเหลือผู้เรยีนในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ความเข้าใจใหม่ โดยผู้จดัการ
เรยีนรูต้้องมภีาระความรบัผดิชอบทีส่าํคญัคอื การวนิิจฉัยความเขา้ใจผดิของผูเ้รยีน สามารถทําได้
โดยการสมัภาษณ์ ซกัถามผูเ้รยีนโดยตรง เช่นสมัภาษณ์ผูเ้รยีนเพื่อคน้หาแบบจําลองความคดิรวบ
ยอดทีไ่มส่มบรูณ์ และสรา้งแบบจาํลองทีส่มบรูณ์ขึน้ใหมแ่ทน 
     3.2 การเขยีนแผนผงัความคดิรวบยอด เป็นรูปแบบโครงสรา้งทางความคดิของผูเ้รยีน 
ซึง่ดาํเนินการไดด้งัน้ี 
  3.2.1 ผูเ้รยีนจดัความคดิรวบยอดลงไปในโครงสรา้งหรอืจดัทาํเป็นหมวดหมู ่
  3.2.2 ระบบความคดิรวบยอดทีต่อ้งการศกึษาตัง้แต่สองความคดิรวบยอดขึน้ไป 
  3.2.3 สรา้งโครงสรา้งความรู ้ความคดิรวบยอดและตวัปญัหา ทีต่อ้งการศกึษาเป็น
แผนผงัความคดิรวบยอด 
  3.2.4 นําโครงสรา้งความรูท้ี่ไดม้าอภปิรายร่วมกนั เป็นกลุ่มและจดัทําเป็นแผนผงั
ความคดิรวบยอดรว่มกนั 
              3.3 การตรวจสอบความเขา้ใจ ภายหลงัที่ผูจ้ดัการเรยีนรูช้่วยผูเ้รยีนสรา้งความคดิรวย
ยอดใหมแ่ลว้ ตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจ ภายหลงัทีผู่จ้ดัการเรยีนรูช้ว่ยผูเ้รยีนสรา้งความคดิรวบยอด
ใหมแ่ลว้ ตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจผูเ้รยีนอกีครัง้ โดยใชเ้กณฑก์ารเชื่อมประสานระหว่างกนั และจดั
ระเบยีบโครงสรา้งความรู ้และเชื่อมโยงเขา้สูเ้ครอืขา่ยของปญัหาทีต่อ้งพสิจูน์และสามารถนําความรู้
ไปใชใ้นบรบิททางสงัคมของโลกแหง่ความเป็นจรงิ 
      ขัน้ที่ 4 ขัน้นําแนวความคิดไปใช้ ในขัน้น้ีผู้จ ัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํา
แนวความคดิของตนเองที่สรา้งขึน้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายทัง้ที่เคยพบเหน็ และ
แปลกใหม ่
      ขัน้ที ่5 ขัน้ทบทวนหรอื เปรยีบเทยีบความรู ้ผูจ้ดัการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ผลสะทอ้งกลบัเกีย่วกบัแนวความคดิของผูเ้รยีน วา่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรบา้ง โดยอาจวาด
เป็นภาพเปรยีบเทยีบระหวา่งความคดิตอนเริม่ตน้เรยีนรู ้จนจบสิน้การเรยีนรู ้
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 ภาพประกอบ 1 แสดงขัน้ตอนการสอนแบบคอนสตรคัตวิซิมึ 
 
              ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 123 ,อา้งองิจาก สวุทิย ์และอรทยั มลูคาํ) 
 
            สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์(2543: 92-93) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ ดงัน้ี 
     1. ขัน้นํา (Engagement Phase) เป็นขัน้ทีค่รูกระตุ้นเพื่อสรา้งความสนใจแก่นักเรยีน 
หรอืตรวจสอบ/ทบทวนความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของนักเรยีน เพื่อนําเขา้สู่การเรยีนรูบ้ทเรยีน
ใหม ่
     2. ขัน้สํารวจ/สํารวจขอ้มลูเพื่อการคน้พบ (Explorayion Phase) เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนได้
ปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์เดมิมาสมัพนัธก์บัความรูใ้หม ่จงึทาํใหน้กัเรยีนคน้พบหรอืสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดย
ครมูบีทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีนรู ้เป็นทีป่รกึษาและเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการ
ค้นพบ/สร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุป ขัน้น้ีเป็นขัน้ที่ผู้เรียนเกิดหรือค้นพบมโน-มต ิ
(Concept) 
    3. ขัน้อธบิาย/นําเสนอขอ้มูลเพื่อการคน้พบ (Explanation Phase) เป็นขัน้ที่นักเรยีน
อธบิายหรอืนําเสนอมโนมตหิรอืความรูท้ีค่น้พบในขัน้ที่ 2 โดยอาจใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์เดมิ
เป็นฐาน ประกอบกบัหลกัฐานและขอ้มลูทีไ่ดค้น้พบใหม่ ครมูบีทบาทตัง้คําถามและใหค้วามรูห้รอื
ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหน้กัเรยีนกระจา่งชดัยิง่ขึน้ 

1. ขั้นปฐมนิเทศ 

2. ขั้นทาํความเขา้ใจ 

4. ขัน้นําแนวความคดิไปใช ้

5. ขั้นทบทวน หรือเปรียบเทียบความรู้ 

3. ขั้นจดัโครงสร้างใหม่ 
การช่วยผูเ้รียนสร้างสรรคค์วามเขา้ใจใหม่ 
การเขียนแผนผงัความคิดรวบยอด 
การตรวจสอบความเขา้ใจ 
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      4. ขัน้ขยายหรอืประยุกตใ์ชม้โนมต/ิประยุกตใ์ช ้(Elabolation Phase) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีน
ประยุกต์ใช้มโนมติในสถานการณ์ใหม่ หรอืในสภาพการณ์ที่เป็นจรงิ หรอืขยายมโนมตินัน้ๆ ให้
กวา้งขวางขึน้ จนก่อใหเ้กดิความรูท้ีล่กึซึง้ หรอืมโนมตอิื่นๆ ทีส่มัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกนั 
      5. ขัน้แลกเปลีย่นการเรยีนรู ้(Exhibition Phase) เป็นขัน้ทีด่ดัแปลงจากรปูแบบเดมิ คอื 
ขัน้ประเมนิผล ทัง้น้ีเพราะชุดกจิกรรมไดร้ะบุดชันีผลการเรยีนรูห้รอืหลกัฐานการเรยีนรูไ้วทุ้กขัน้ของ
กจิกรรมการเรยีนการสอน นัน่คอืมกีารวดัและประเมนิผลอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา จงึเปลีย่นขัน้ที ่5 
เป็นขัน้แลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้ซึ่งมุ่งใหน้ักเรยีนนําผลการประยุกต์ใชห้รอืผลการคน้พบความรูจ้าก
ขัน้ที ่4 มาจดัแสดงเพื่อแลกเปลีย่นความรู ้ความรู ้ทกัษะและเจตคตต่ิอการทํากจิกรรมต่างๆ โดยมี
ปฏสิมัพนัธร์ว่มกนัและปฏสิมัพนัธก์บัครอูนัก่อใหเ้กนิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
    อมรวรรณ วรีะธรรมโม (2548; อา้งองิจาก Ellis; & Maxwell. 1995: 36) ไดก้ล่าวถงึ
ขัน้ตอนของทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึไว ้ดงัน้ี 
      1. จดัใหผู้เ้รยีนอยูใ่นบทเรยีน (Engage the Learner) โดยการตัง้คาํถามทีท่าํใหผู้เ้รยีน
สนใจจะเรยีนรู ้และชว่ยเชื่อมโยงสิง่ทีจ่ะเรยีนรูก้บัความรูเ้ดมิ 
      2. ใหผู้เ้รยีนสาํรวจมโนทศัน์ (Explore the Concept) โดยการใหผู้เ้รยีนทําการสงัเกต 
สาํรวจ รว่มมอืกนัคน้หาปญัหาหรอืปรากฎการณ์ 
      3. ใหผู้เ้รยีนอธบิายมโนทศัน์ (Explain the Concept) โดยใหผู้เ้รยีนใชส้ตปิญัญา
ตรวจสอบสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม ่จดัใหเ้ขา้กบัสิง่ทีเ่ขารูแ้ลว้ และอธบิายดว้ยคาํพดูของตนเอง 
      4. ใหผู้เ้รยีนขยายความมโนทศัน์ (Elaborate on the Concept) โดยใหผู้ส้อนจดัหา
สถานการณ์พเิศษใหผู้เ้รยีนมโีอกาสประยุกต์ใชค้วามรูซ้ึ่งเป็นการสรา้งความเขา้ใจลกึซึ้งใหก้บัตวั
ผูเ้รยีนเอง 
      5. ประเมนิความเขา้ใจมโนทศัน์ของผูเ้รยีน (Evaluate students’ Understanding of 
the Concept) ผูส้อนประเมนิมโนทศัน์ของผูเ้รยีน โดยตรวจสอบความคดิทีเ่ปลีย่นไป การปฏบิตักิาร
แกป้ญัหา การถามหาคําตอบตลอดจนพฒันาใหผู้เ้รยีนและเคารพความคดิและเหตุผลของคนอื่นๆ
ดว้ย ซึง่กค็อืทกัษะทางสงัคม 
    จากแนวคดิเบือ้งตน้ดงักล่าวผูว้จิยัพยายามศกึษาการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึเพื่อ
นํามาปรบัประยุกต์ใชก้บัวชิาสงัคมศกึษา ดว้ยแนวคดิการการจดัเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัศกึษาน้ี เป็น
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ตามแนวการเรยีนการสอนของมารต์นิและคณะ (Martin. 1994; 
44 - 47) เพื่ออธบิายวธิสีอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึทีไ่ดร้บัความสนใจอยา่งมาก ในปรชัญาคอน
สตรคัตวิซิมึ ผูว้จิยัจดัประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตามรปูแบบการเรยีนรู ้ตามขัน้ต่างๆ ดงัน้ี 
    ขัน้ที ่1 ขัน้สงัเกต หรอืขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิ (Explore) ครูเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิของ
ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนสงัเกตสภาพปญัหาที่ครูระบุ จากสถานการณ์ ภาพข่าวหนังสอืพมิพ ์หรอืกรณี
ตวัอยา่ง แลว้ใหผู้เ้รยีนในกลุ่มหาปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยครใูชค้าํถาม 
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     ขัน้ที่ 2 ขัน้อธิบาย (Explain) ผู้เรยีนสร้างความรู้ จากการศึกษาเอกสารประกอบการ
เรยีนที่ครูจดัให ้เช่น ใบความรู ้สื่อที่เป็นของจรงิ ผูเ้รยีนในกลุ่มอธบิายความรูท้ี่คน้พบดว้ยตนเอง 
พรอ้มบนัทกึการเรยีนรูไ้ว ้
     ขัน้ที ่3 ขัน้ขยายความคดิ (Expand) ผูเ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหป์ญัหา หาสาเหตุของปญัหา 
ผลกระทบหรอืแนวทางแก้ไขของปญัหา คดิหาเหตุผลที่เกดิขึ้นร่วมกนั โดยการสนทนาอภิปราย 
แลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนัจากประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
     ขัน้ที ่4 ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) ผูเ้รยีนตรวจสอบประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บัส่งตวัแทน
นํามาเสนอ และตรวจสอบความรูด้ว้ยการแสดงผลงานกลุ่ม 
    แนวคอนสตรคัติซึมน้ีให้ผู้เรียนในระดบัน้ีรู้จ ักการเรียนรู้ พฒันาตนเองและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งความรูค้วามคดิ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูค้วามคดิความเขา้ใจ มี
เหตุผลอธบิายถงึความรูท้ีม่อียูใ่นตนเองและสามารถนําไปปรบัใชก้บัสภาพทีเ่ป็นจรงิทีผู่เ้รยีนประสบ
ในชวีติประจาํวนัได ้
 
   1.6 บทบาทของครตูามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
    การเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ ถอืว่าครมูบีทบาทเพยีงเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกในการจดัการเรยีนการสอนดงัน้ี 
   บดิดุลบ ์และออสบอรน์ (วรรณทพิา รอดแรงคา้. 2540: 190 ; อา้งองิจาก Biddulph; & 
Osbome. 1984. n.d.) ใชว้ธิสีอนทีเ่น้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนกบัคร ู(Interaction Teaching 
Approach) ด้วยวิธีการสอนแบบนี้ถือว่าครูผู้สอนเป็น “ผู้อํานวยความสะดวกในการเรยีนรู้” เป็น 
“เป็นทรพัยากรบุคคล” เป็น “ผูส้บืเสาะหาความรูท้ีไ่ม่เคยมคีวามรูห้รอืไม่เคยมปีระสบการณ์ในการ
สบืเสาะแสวงหาความรูม้าก่อน” เป็น “ผูท้า้ทายความคดิของเดก็” 
   วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2543: 15 - 16) กล่าววา่ ครผููส้อนควรมบีทบาท ดงัน้ี 
     1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสงัเกต สาํรวจเพือ่ใหเ้หน็ปญัหา 
     2. มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน เช่นแนะนําถามใหค้ดิ เพื่อใหผู้เ้รยีนคน้พบหรอืสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง 
     3. ช่วยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการคดิคน้ต่อไป ใหม้กีารทํางานเป็นกลุ่ม พฒันาใหผู้เ้รยีนมี
ประสบการณ์กวา้งไกล 
     4. ประเมนิความคดิรวบยอดของผูเ้รยีน ตรวจสอบความคดิและทกัษะการคดิต่างๆ การ
ปฏบิตั ิการแกป้ญัหาและพฒันา และการเคารพความคดิและเหตุผลของคนอื่นๆ 
    ออสบอรน์ และเฟรเบริก์ (Osborne; & Farayberg. 1985: 1) กล่าวถงึบทบาทของครตูาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม ว่าครูต้องเป็น “นักจูงใจ” “ผู้วินิจฉัย” “ผู้วินิจฉัยแนวทาง” และที่ชอบ
เปลีย่นแปลงเป็น “นกัทดลอง” และ “นกัวจิยั” 
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     มารต์นิ และคณะ (Martin. 1994: 4) ไดอ้ธบิายถงึบทบาทของครใูนการเรยีนการสอน
ตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึไว ้ดงัน้ี 
         1. ครไูมใ่ช่ผูส้อน แต่เป็นผูแ้นะนํา ไมใ่ชผู้บ้อกความรู ้แต่เป็นผูส้รา้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
ความหมายการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
         2. ครูเป็นผูส้งัเกต เพื่อศกึษาการทีผู่เ้รยีนตอบโต้อย่างถูกต้องตามแนวทางทีค่วรจะ
เป็น 
         3. ครใูชค้ําถามกระตุ้นความคดิดว้ยการถามคําถามเสนอปญัหา และคอยสงัเกตการ
เรยีนการสอนใหด้าํเนินไปดว้ยด ี
         4. ครสูรา้งสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาอยา่งมอีสิระเตม็ที ่เพื่อการศกึษาคน้ควา้
ตามความสนใจของผูเ้รยีน 
         5. ครูส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้เรยีน โดยให้อิสระแก่ผู้เรยีน ช่วย
เสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ทัง้ในโรงเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
         6. ครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนพฒันาทกัษะด้วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรู ้
         7. ครูเป็นผูช้่วยผูเ้รยีน ใหเ้ชื่อมโยงความคดิของผูเ้รยีน เพื่อใหส้รา้งความหมายใน
การสรา้งโครงสรา้งความรูข้องผูเ้รยีน 
   สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ ์(2542: 54) การเรยีนการสอนตามแนว คอนสตรคัตวิซิมึ ผูส้อนตอ้ง
มบีทบาท ดงัน้ี 
         1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสงัเกตสาํรวจเพือ่ใหเ้หน็ปญัหา 
         2. มปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้เรยีน เช่น แนะนํา ถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรยีนค้นพบหรอืสร้าง
ความรูด้ว้ยตนเอง 
         3. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คิดค้นต่อๆไป ให้ทํางานเป็นกลุ่ม พัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์ทีก่วา้งไกล 
         4. ประเมนิความคดิรวบยอดของผูเ้รยีน ตรวจสอบความคดิและทกัษะการคดิต่างๆ 
การปฏบิตั ิการแกป้ญัหาและการพฒันาใหเ้คารพความคดิและเหตุผลของคนอื่นๆ 
    วารรีตัน์ อุไรแกว้ (2541 : 55 - 59) ไดส้รุปถงึบทบาทของครตูามแนวคอนสตรคัตวิซิมึไว้
วา่ 
         1. ผูส้อนเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรู ้จดัทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละ
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
         2. ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรู ้โดยผูส้อนทําหน้าที่เป็นผูจ้ดัการเรยีนรู ้(Learning Manager) ดว้ยบทบาท
ต่อไปน้ี 
    2.1 วางแผนการสอนและเตรยีมการจดักจิกรรม (Plaining and Preparing) โดย
ผูส้อนต้องมกีารวางแผนการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยเขยีนเป็นแผนการ
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เรยีนการสอนไวม้กีารเตรยีมผูเ้รยีน สื่อวสัดุอุปกรณ์ เน้ือหาสาระ และสถานทีท่ี่จะจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนไว้ใหพ้รอ้ม โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการวางแผนและเตรยีมการ โดยการแนะนํา
ชว่ยเหลอืของผูส้อน 
    2.2 ร่วมจดักจิกรรมการเรยีนการสอนร่วมกบัผูเ้รยีนตามแผนทีไ่ดก้ําหนดไว ้โดย
เปิดโอกาสและให้อิสระที่ผู้เรียนจะคิด แสดงความคิดเห็น และเรียนร่วมกนัผู้สอนจะเป็นผู้คอย
กระตุ้น แนะนําช่วยเหลือ ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม ผู้สอนจะต้องลดบทบาทการสอนให้
น้อยลง แต่พยายามเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนใดท้ํากจิกรรมและเรยีนรูด้ว้ยตนเองภายใตก้ารแนะนําและ
ชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรู ้ชว่ยพฒันาผูเ้รยีน ชว่ยตกแต่งความรูข้องผูเ้รยีนใหส้มบูรณ์ ให้
เรยีนอยา่งมคีวามสขุ มอีสิรภาพ ใหค้วามรกัและความมัน่คงทางอารมณ์แก่ศษิย ์
    2.3 ช่วยเสนอแนะกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนจะต้องหา
ยุทธวธิทีีจ่ะช่วยชีแ้นะวธิกีารช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพโดยเสนอ
เป็นเพยีงทางเลอืกหน่ึง แลว้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัคดิ และกําหนดขัน้ตอนทีจ่ะเรยีนรูใ้หเ้ป็นกระบวนการ
เรยีนรูข้องตวัผูเ้รยีนเอง 
    2.4 เสนอแนะแหล่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การเสนอแหล่งในการคน้ควา้รายชื่อหนงัสอื 
บุคคล สถานที่ รายการวทิยุ โทรทศัน์ วดีทิศัน์ ซึ่งผูส้อนเป็นผูป้ระสานงานในการติดต่อวทิยากร 
หรอืแหล่งความรูใ้ห ้
    2.5 กระตุ้นใหค้ดิและทํางานร่วมมอืกนัและแข่งขนักนัปฏบิตั ิโดยผูส้อนนับสนุน
การปฏิบตัิกจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม เน้นใหผู้้เรยีนใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิงานเน้นการ
สังเกตสะท้อนสิ่งที่ส ังเกตได้ แล้วนําข้อมูลเหล่านัน้มาวางแผนการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ และ
ประเมนิผลการดําเนินงานตามมตกิลุ่ม เพื่อฝึกทกัษะการทํางานร่วมกนักบัผูอ้ื่นและแขง่ขนักบักลุ่ม
อื่น นําไปสูก่ารเขา้ใจในความสมดุลของการแขง่ขนัและรว่มมอืกนัทาํงาน 
    2.6 รว่มประเมนิผลโดยผูส้อนตอ้งมกีารตรวจสอบการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เกดิขึน้ของผูเ้รยีน เกบ็รวบรวมผลระหว่างปฏบิตัเิพื่อนําใช้เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงคุณภาพการ
เรยีนรู ้และร่วมกนัประเมนิขัน้สุดท้ายว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่มจุีดดหีรอืจุดด้อยที่ต้อง
ปรบัปรงุ รวมทัง้มผีลกระทบต่อสิง่อื่นๆ หรอืไม ่อยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจ 
    2.7 การนําความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ผูส้อนองคอยกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
ระลกึถงึสิง่ที่ไดป้ฏบิตักิจิกรรมไปว่าการปฏบิตักิจิกรรมแต่ละครัง้การเรยีนรูท้ี่เขา้ไดร้บัมอีะไรบ้าง 
โดยใหผู้เ้รยีนบอกถงึความรู ้ความคดิ และทกัษะที่ได้รบัมไีรบ้าง เชื่อมโยงสู่วถิชีวีติในชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมทัง้เสนอแนะถึงขอ้ปฏิบตัิที่จะนําไปใช้ในชีวิตจรงิได้อย่างมคีวามหมายต่อชวีิตของ
ตนเองและชุมชน 
    2.8 ประสานงานเพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การจดักจิกรรมเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
ได้อย่างมีประสทิธิภาพจะต้องเกิดจากบทบาทความร่วมมือกนัรบัผดิชอบจากหลายๆ ฝ่าย ทัง้
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม นายจ้าง ฯลฯ 
ดงันัน้ ผูส้อนจะตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานและทาํความเขา้ใจรว่มกนั 
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         3. ผู้สอนต้องใช้ยุทธวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนความคิด สร้าง
ความหมาย และกระตุน้การเปลีย่นแปลงมโนทศัน์ทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่วธิกีารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
    3.1 การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองใหป้รากฏออกมา 
    3.2 นําเสนอเหตุการณ์ทีท่า้ทายความคดิของผูเ้รยีน 
    3.3 กระตุน้กระบวนการสรา้งสมมตฐิานและการตคิวามหมายขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
    3.4 ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสสาํรวจทางเลอืกทีห่ลากหลายเหล่าน้ีดว้ยวธิต่ีางๆ โดยใช้
การอภปิรายกลุ่มยอ่ย การอภปิรายกลุ่มใหญ่ 
    3.5 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่ได้ใช้ความคิดใหม่ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อว่า
ผูเ้รยีนจะไดช้ื่นชมในความสามารถของตนเอง 
         4. ผูส้อนจะตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รยีนไดท้ราบผลการปฏบิตัขิองตน จะได้
นําไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 
         5. ผูส้อนต้องรูจ้กัผูเ้รยีนแต่ละคนและเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทัง้
เขา้ใจถงึธรรมชาตแิละปญัหาของผูเ้รยีนแต่ละคน 
         6. ผูส้อนมหีน้าทีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารคดิใหม้คีุณภาพ 
         7. ผู้สอนจะต้องรกังานในหน้าที่การสอน พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นครูมอือาชีพ 
พยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และปฏิบตัิตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่
ผูเ้รยีนทัง้ในดา้นความประพฤตแิละการเรยีนรู ้
         8. ผูส้อนควรปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรู ้สนับสนุนใหผู้เ้รยีน
เป็นผูส้รา้งความรูแ้ละมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูสดุตามศกัยภาพทีค่วรจะเป็นไปได ้
         9. ครคูวรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
        10. ครตูอ้งสรา้งแรงจงูใจเพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนพจิารณาในสิง่ทีถ่กูตอ้งจากสิง่เรา้และ
ความหมายทีห่ลากหลายและเป็นไปไดข้องบทเรยีน 
        11. ครตูอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูว้นิิจฉยั คน้หาความคดิทีผู่เ้รยีนนํามาใชใ้นการเรยีนและหา
โอกาสในระหวา่งการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิและสือ่ความหมายความคดิของ
ผูเ้รยีนออกมา โดยผูส้อนตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูฟ้งัทีด่ ี
        12. ครูต้องทําหน้าที่เป็น “ผู้ชี้แนวทาง” โดยผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรยีนได้สร้าง
ความหมายและค้นหาคําอธิบายด้วยตนเอง และต้องช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนายุทธวิธีสําหรับ
กระบวนการจดัการสารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยชี้ถึงความไม่แน่นอนของความคิดของ
ผูเ้รยีน ทา้ทายใหพ้จิารณาถงึความเป็นไปไดท้ัง้หมด และแสดงใหผู้เ้รยีนเหน็ว่า จุดไหนทีผู่เ้รยีนลง
ขอ้สรปุเกนิกวา่หรอืน้อยกวา่ความเป็นจรงิ ในบทบาทน้ีชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมโยงความคดิเดมิทีม่อียู่
แลว้กบัความคดิใหมแ่ละเพือ่สรา้งเป็นความหมาย ความเขา้ใจใหมส่าํหรบัผูเ้รยีน 
   สรปุไดว้า่ การเรยีนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึครผููส้อนควรมบีทบาท เป็นผูก้ระตุน้
ผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้ มกีารสงัเกตและมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้เรยีนเพื่อให้ผู้เรยีนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมให้
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เหมาะสมต่อการเรยีนรู ้รวมทัง้เป็นผูช้ีแ้นะแนวทางและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใหผู้เ้รยีนมกีารสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองทีเ่หมาะสม 
 
     1.7 บทบาทของผูเ้รียนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
     บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ (2540: 50) กล่าวถงึ บทบาทของผูเ้รยีนควรมบีทบาท ดงัน้ี 
          1. ผู้เรียนทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับโลกภายนอกที่ล้อมรอบตัวเขา
เหล่านัน้ และมโีอกาสไดค้น้หาคาํตอบตามสมมตุฐิาน เพือ่อธบิายสิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มของเขา 
          2. ในการคน้หาคําตอบตามการคาดคดิ หรอืทํานาย เพื่อใชใ้นในการอธบิายนัน้เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้สร้างแบบจําลอง หรอืตวัแทนของวตัถุ ปรากฎการณ์ธรรมชาติและ
เหตุการณ์ทีน่กัเรยีนไดป้ระสบไวใ้นใจ ในความคดิหรอืประสบการณ์ตรง 
          3. การเรยีนรูข้องนกัเรยีนทุกคนเกดิขึน้ไดโ้ดยการลงมอืทาํสิง่ทีม่คีวามหมายสาํหรบั
ตนเองแลว้ แมว้า่การสรา้งสิง่ทีม่คีวามหมายจะเกดิจากการแนะนําของบุคคลอื่นกต็าม 
          4. การสรา้งสรรคค์วามรูค้วามสามารถปรากฏขึน้ เมื่อนกัเรยีนแต่ละคนไดม้สีว่นเขา้
ไปกระทาํในกระบวนการแลว้เทา่นัน้ 
          5. การสร้างสรรค์ความรู้ถือว่า ผู้เรียนเป็นผู้ร ับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
ครผููส้อนเป็นเพยีงผูส้นบัสนุน หรอืเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการเรยีนรูเ้ทา่นัน้ 
          6. การสรา้งสรรคค์วามรูเ้กดิจากผูเ้รยีนสรา้งสิง่ที่มคีวามหมายแลกเปลี่ยนกนั โดย
อาศยัการมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 
      บทบาทของผูเ้รยีนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึควรมดีงัน้ี 
          1. ผูเ้รยีนต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง ตระหนักถึงความสําคญั
ของการศกึษาวา่มคีวามหมายและความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ 
          2. ผู้เรยีนต้องตัง้เป้าหมายและวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกบัความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 
          3. ผูเ้รยีนต้องรูว้ธิกีารเรยีนรู ้มทีกัษะชวีติรวมทัง้สามารถปรบัเปลี่ยนไดเ้มื่อมคีวาม
จาํเป็น 
          4. ผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ 
          5. ผูเ้รยีนตอ้งมกีารประเมนิตนเองใหก้า้วหน้าอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
    1.8 บรรยากาศของห้องเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสตรคัติวิซึม 
    บรคูส ์และบรูคส ์(Brooks; & Brooks. 1993: 17) ไดเ้ปรยีบเทยีบบรรยากาศของ
หอ้งเรยีนระหวา่งทาํกจิกรรมการเรยีนแบบคอนสตรคัตวิซิมึกบัแบบเดมิ ดงัตาราง 1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบบรรยากาศในหอ้งเรยีนระหวา่งกจิกรรมการเรยีนแบบ              
     คอนสตรคัตวิซิมึกบัแบบเดมิ 

 
               1.9 ผลท่ีผูเ้รียนได้รบัจากการเรียนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
    กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 31) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของการสรา้งความรูท้ีเ่กดิขึน้ในเดก็ที่
สาํคญั ดงัน้ี  
       1. ผูเ้รยีนสรา้งความเขา้ใจดว้ยตนเอง 
       2. ผูเ้รยีนแลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจระหวา่ง กลุ่มเพือ่น ผูรู้ ้หรอืคร ู

แบบเดมิ 
(Traditional Classroom) 

แบบคอนสตรคัตวิซิมึ 
(Constructivist Classroom) 

1. การสอนเริ่มจากรายละเอียดย่อยๆ ไปยัง
ภาพรวม โดยเน้นทีท่กัษะพืน้ฐาน 

2. ยดึหลกัสตูรเป็นหลกัอยา่งเครง่ครดั 
 
3. กิจกรรมการเรยีนการสอนเน้นหนักที่ตํารา
และแบบฝึกหดั 

4. ผู้เรียนเปรียบเสมือนหน่ึงกระดาษชนวนที่
วา่งเปล่าซึง่ครมูหีน้าทีป้่อนความรูใ้หม ่

5. ครทูาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อนใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
 
6. ครูทําหน้าที่ค้นหาคําตอบที่ถูกต้องเพื่อวดั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 
7. การวัดและการประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนแยกออกมาจากการสอนโดยสิ้นเชิง
โดยใชก้ารทดสอบ 

 
 
8. ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ทาํงานเป็นรายบุคคล 

1. การสอนเริม่จากภาพรวมไปยงัรายละเอยีด
ยอ่ยๆ โดยเน้นทีค่วามคดิรวบยอด 

2. ยดึแนวทางที่ให้ผู้เรยีนแสวงหาคําถามจาก
คาํตอบ 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนเ น้นหนักที่
แหล่งขอ้มลูและสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัผูเ้รยีน 

4. ผู้เรียนเปรียบเสมือนนักคิดซึงเป็นผู้คิดค้น
ทฤษฎดีว้ยตวัผูเ้รยีนเอง 

5. ครูทําหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมและจัด
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหผู้เ้รยีน 

6. ครทูาํหน้าทีค่น้หาความคดิของผูเ้รยีนเพื่อจะ
ได้เข้าใจ ความคิดรวบยอดของผู้เรียนเพื่อ
นําไปใชป้ระกอบการเรยีน 

7. การวัดและการประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนไม่สามารถแยกออกจากการสอนได ้
ครใูชก้ารสงัเกตการทํางานของผูเ้รยีนการจดั
นิทรรศการของผูเ้รยีนและการเลอืกชิน้งานที่
ดทีีส่ดุของผูเ้รยีนดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง 

8. ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ทาํงานเป็นกลุ่ม 
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      3. ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม การไดพู้ดคุยโต้ตอบทําใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนอยา่งแทจ้รงิไดง้า่ยขึน้ 
      4. ผูเ้รยีนเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
  ขอ้จาํกดั 
  การเรยีนรูไ้ม่สามารถทาํใหผู้เ้รยีนเกดิเท่าๆ กนัไดก้ารใหค้วามกระจ่าง การใหค้น้ควา้ และ
การอธบิายจะชว่ยไดม้ากทีส่ดุ 
 
             งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
  งานวิจยัต่างประเทศ 
  คอนราดน์ (Conrad. 1996: 158 - A) ไดท้าํการวจิยักึง่ทดลองกบันกัเรยีนเกรด 5 ทีไ่ดร้บั
การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ เพื่อพฒันากระบวนการทางวทิยาศาสตรพ์บว่าผูเ้รยีนมทีกัษะใน
การคดิ คดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์จากวธิกีารศกึษาอย่างมอีสิระ จากการสงัเกต สาํรวจ ตัง้คําถาม 
คน้หาเปลีย่นแปลงความรู ้โดยผูเ้รยีนแสดงความสนใจ สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูต้ามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
   บูลลอค (Builock. 1996 - A) ไดศ้กึษาเพื่อประเมนิประสทิธภิาพ ผลของการสอนตาม
ทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึของครคูณิตศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาและเจตคตขิอง
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอวชิาคณิตศาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามทฤษฎดีงักล่าวมเีจต
คตใินทางบวกต่อวชิาคณติศาสตร ์
 
   ผลการวิจยัในประเทศ 
   ไพจติร สะดวกการ (2539: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลการสอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของ
ทฤษฎีการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 145 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 75 คน และกลุ่มควบคุม 70 คน 
พบวา่ 
     1. นกัเรยีนระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรป์านกลาง ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ย
กระบวนการสอนคณิตศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์ูงกว่านักเรยีน
ระดบัเดยีวกนัทีไ่ดร้บัการสอนปกต ิทีร่ะดบัความมนีัยสําคญัทางสถติ ิ.01 แต่ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติใินนกัเรยีนระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรส์งูและตํ่า 
     2. ขนาดของความแตกต่างระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ที่มาจาก
การสอนดว้ยกระบวนการสอนคณิตศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ และการสอนตามปกตใินนักเรยีนในนักเรยีน
ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรป์านกลางและตํ่า ใหญ่กวา่ขนาดของความแตกต่างใน
นกัเรยีนระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรส์งู 
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      3. นักเรยีนระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูและปานกลาง ทีไ่ดร้บัการ
สอนด้วยระบบการสอนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น และที่ได้รบัการสอนตามปกติในความคงทนของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
      4. นักเรยีนระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์ูง ปานกลาง ตํ่า และไดร้บั
การสอนดว้ยกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ี่สรา้งขีน้ มคีวามสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ง
กว่าในระดบัเดยีวกนั ทีไ่ดร้บัการสอนตามปกตทิีร่ะดบัความมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05, .001 และ .05 
ตามลาํดบั 
    สาคร ธรรมศกัดิ ์(2541: บทคดัย่อ) ศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการคิดแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิมึแบบร่วมมอืกบัการสอนตามคู่มอืคร ู
โดยกลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2540 โรงเรยีนพระโขนงวทิยาลยั 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 40 คน กลุ่มทดลองไดร้บัการสอน
ตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึแบบร่วมมอื กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนตามคู่มอืครู ผลการศกึษาพบว่า
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ของนักเรยีนกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนความสามารถในการคดิแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม
ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองควบคุมกบักลุ่มทดลอง แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 
    หน่ึงนุช กาฬภกัด ี(2542: บทคดัย่อ) เป็นการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิ
ระดบัสงูดา้นการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไดร้บัการสอนโดยชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคู่มอื
คร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ พบว่าการสอน
ตามแนวคอนสตรคัติวิซึมส่งผลให้ผู้เรียน มีระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนดีขึ้นอยู่ในระดบัที่มี
นัยสําคญัทางสถติ ิผูเ้รยีนมพีฒันาการเรยีนรูม้ทีกัษะในการคดิ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และมเีจต
คตทิี่ดต่ีอการเรยีนการสอน จงึทําใหผู้ว้จิยันําการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมาใชก้บัการเรยีน
การสอนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
   จอยส์และวีล เป็นผู้พฒันารูปแบบน้ีจากแนวคิดเกี่ยวกบัการสืบเสาะแสวงหาความรู ้

(inquiry) และแนวคดิเกี่ยวกบัความรู ้(knowledge) เธเลนไดอ้ธบิายว่า สิง่สําคญัที่สามารถช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูส้กึหรอืความต้องการสบืคน้หรอืเสาะแสวงหาความรูก้ค็อืตวัปญัหา แต่ปญัหานัน้
จะต้องมลีกัษณะทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีนและทา้ทายเพยีงพอทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนเกดิความตอ้งการที่
แสวงหาคําตอบ นอกจากนัน้ปญัหาทีช่วนใหเ้กดิความงุนงงสงสยั หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ความคดิ ยิง่ทําใหผู้้เรยีนเกิดความต้องการเสาะแสวงหาความรูห้รอืคําตอบมากยิง่ขึน้ เน่ืองจาก
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มนุษย์อาศยัอยู่ในสงัคม ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นในสงัคม เพื่อสนองความต้องการของตนทัง้
ทางดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม ความขดัแยง้ทางความคดิทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคลหรอื
ในกลุ่มจงึเป็นสิง่ทีบุ่คคลตอ้งพยายามหาหนทางขจดัแกไ้ขหรอืจดัการทาํความกระจา่งใหเ้ป็นทีพ่อใจ
หรอืยอมรบัทัง้ของตนเองและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนในเรื่อง “ความรู”้ นัน้ เธเลนมคีวามเหน็ว่า ความรู้
เป็นเป้าหมายของกระบวนการสบืสอบทัง้หลาย ความรู้เป็นสิง่ที่ได้จากการนําประสบการณ์หรอื
ความรูเ้ดมิมาใชใ้นประสบการณ์ใหม่ ตงันัน้ ความรูจ้งึเป็นสิง่ทีจ่น้พบผ่านกระบวนการสบืสอบโดย
อาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ (กติตคิุณ รุ่งเรอืง. 2553: 13) และการสบืสอบแสวงหาความรู ้
(inquiry) เป็นการดําเนินการสอน โดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิคําถาม เกดิความคดิ และลงมอื
เสาะแสวงหาความรู ้เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรอืขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยทีผู่ส้อนช่วยอํานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆของผูเ้รยีน เช่น ในดา้นการสบืคน้หาแหล่งความรู ้การศกึษา
ขอ้มลู การวเิคราะห ์การสรปุขอ้มลู การอภปิรายโตแ้ยง้ทางวชิาการ เป็นตน้ (ทศินา แขมมณี 2551: 
141) 
     ซึง่สลาวนิ (1990: 3) ไดจ้ดัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มอยูใ่นการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื โดยใหค้วามหมายของการเรยีนแบบรว่มมอืว่า เป็นการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนตอ้งเรยีนรูร้ว่มกนั 
รว่มรบัผดิชอบงานกลุ่มรว่มกนั โดยทีก่ลุ่มจะประสบความสาํเรจ็ได ้เมื่อสมาชกิทุกคนไดเ้รยีนรูบ้รรลุ
จุดมุง่หมายเช่นเดยีวกนั นัน่คอื การเรยีนเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีนัน่เองแบ่งรปูแบบของการเรยีนแบบ
รว่มมอืไว ้4 ลกัษณะดงัน้ี 
       1. การเรยีนแบบทมีแขง่ขนั (Student Team Learning) การเรยีนโดยใชก้ลุ่มแขง่ขนัม ี
4 แบบ สรปุไดด้งัน้ี 
          1.1 เอส ท ีเอ ด ี(Student Team–Achievement Divisions หรอื STAD) เป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในทมีผูเ้รยีนกลุ่มละ 4 – 5 คน คละตามระดบัความสามารถ และเพศเมื่อ
เรยีนครบ 5–6 สปัดาห ์สมาชกิกจ็ะเปลีย่นกลุ่มใหมแ่ละใหม้กีารทดสอบเป็นรายบุคคล จากนัน้จงึนํา
คะแนนมาเฉลีย่เป็นคะแนนของกลุ่ม 
          1.2 ท ี จ ี ท ี (Teams-Games-Tournaments หรอื TGT) เป็นการจดักจิกรรมการ
เรยีนโดยใหผู้เ้รยีนเป็นทมีเลก็ๆ ทีค่ละความสามารถ และเพศเช่นเดยีวกนักบั เอส ท ีเอ ด ีแต่การ
เขา้รว่มมลีกัษณะถาวรกว่า โดยสมาชกิแต่ละคนของกลุ่มหน่ึงตอ้งแขง่ขนักนัตอบคาํถามกบัสมาชกิ
ของกลุ่มอื่นเป็นรายสปัดาห ์โดยนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิร์ะดบัเดยีวกนัแขง่ดว้ยกนั เพื่อทาํคะแนนให้
กลุ่มของตน 
          1.3 ท ี เอ ไอ (Teams Assisted Individualization หรอื TAI) เป็นวธิทีีม่คีวาม
เหมาะสมในการสอนคณติศาสตรก์บัผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษา โดยครแูบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มๆ กลุ่ม
ละ 4 คน คละความสามารถแต่ละคนใชค้วามสามารถในการเรยีนเป็นรายบุคคล สมาชกิมกีาร
ช่วยเหลอืกนั และตรวจคําตอบของเพื่อนในกลุ่มจากกระดาษคําตอบ คะแนนจากการทดสอบจะ
รวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 
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          1.4 ซ ีไอ อาร ์ซ ี(Cooperative Integrated Reading and Composition หรอื CIRC) 
เป็นวธิทีี่เหมาะสําหรบัการสอนอ่านและเขยีน ในระดบัมธัยมศกึษาผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มๆ  
กลุ่มละ 4 คน แลว้ใหส้มาชกิในกลุ่มชว่ยกนัอา่นเรือ่งทีค่รมูอบหมาย และตอบคาํถามจากนัน้จงึเรยีบ
เรยีงเรือ่งราวทีไ่ดอ้า่นเสยีใหม ่

     2. การเรยีนแบบต่อบทเรยีน (Jigsaw) การเรยีนแบบน้ีบางทเีรยีกว่า การเรยีนแบบต่อ
ชิน้ส่วน หรอืการศกึษาเฉพาะส่วน เป็นกจิกรรมการเรยีนทีน่ักเรยีนจะเรยีนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ  
5–6 คน ทีค่ละความสามารถ และเพศ นักเรยีนทุกกลุ่มจะไดร้บัมอบหมายใหท้ํากจิกรรม
เช่นเดยีวกนั มกีารแบ่งเน้ือหาของเรื่องทีจ่ะเรยีนออกเป็นสว่นๆ แลว้มอบหมายใหน้กัเรยีนแต่ละคน
ในกลุ่มยอ่ยรบัผดิชอบกนัไปคนละสว่น นกัเรยีนแต่ละคนตอ้งทาํการศกึษาเน้ือส่วนนัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจ
อย่างกระจ่างชดัเจนถงึระดบักลายเป็น “ผูเ้ชีย่วชาญ” ประจําเน้ือหาส่วนนัน้ๆ โดยนักเรยีนทีไ่ด้
เน้ือหาสว่นเดยีวกนัไปรวมกลุ่มกนัเรยีกวา่กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Group) จากนัน้แต่ละคนจะกลบั
เขา้กลุ่มเดมิของตนเพื่ออธบิายใหส้มาชกิในกลุ่มฟงั เพื่อใหท้ัง้กลุ่มไดร้บัเน้ือหาครบทุกสว่นและทํา
การวดัผลดว้ยการทดสอบความเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่ป็นภาพรวมทัง้หมด ต่อมา สลาวนิ ไดนํ้าการเรยีน
แบบน้ี มาดดัแปลงใหมเ่รยีกว่า การเรยีนแบบต่อบทเรยีนแบบที ่ 2 (Jigsaw II) โดยสมาชกิในกลุ่ม
ตอ้งศกึษาเน้ือหาทัง้หมดทีค่รใูห ้ แลว้จงึแบ่งใหแ้ต่ละคนศกึษาเฉพาะสว่น และทีส่าํคญัคอื มกีาร
ทดสอบเป็นรายบุคคลหลงัจากจบบทเรยีนแลว้ และนําคะแนนของสมาชกิแต่ละคนมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่มเมื่องานหมดไปแต่ละเรื่อง และเสนอต่อเพื่อนเรยีบรอ้ยแลว้ กลุ่มกจ็ะรวมตวักนัใหม่
เพือ่ทาํงานชิน้ต่อไป 
      3. การสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group Investigation) ในกจิกรรมการเรยีนรูผู้เ้รยีน
จะทํางานดว้ยกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ โดยใชก้ารสบืคน้แบบร่วมมอืกนั มกีารอภปิรายเป็นกลุ่มรวมทัง้
วางแผนและโครงการต่างๆ ผูเ้รยีนแบ่งกลุ่มกนัเอง แต่ละกลุ่มมสีมาชกิ 2–6 คน หลงัจากกลุ่มเลอืก
หวัขอ้จากเรื่องที่จะเรยีนแลว้สมาชกิแต่ละคนจะต้องฝึกทําความเขา้ใจเป็นพเิศษแล้วนํามารวมกนั
เป็นรายงานกลุ่ม จากนัน้กจ็ะเสนอผลงานแก่เพือ่นรว่มหอ้งถงึสิง่ทีไ่ดค้น้ควา้ 
      4. การเรยีนดว้ยกนั (Learning Together) ในกจิกรรมการเรยีนจะแบ่งนกัเรยีนเป็น
กลุ่มๆกลุ่มละ 4–5 คน ทีค่ละตามระดบัความสามารถแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษาเอกสารทีก่ําหนดให้
โดยใหแ้ต่ละคนศกึษาดว้ยตนเองก่อนเรยีนดว้ยกนัเป็นกลุ่ม 

 จากทีก่ล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าการเรยีนแบบรว่มมอืมอียู ่ 4 ลกัษณะ คอืการเรยีนแบบกลุ่ม
แขง่ขนั การเรยีนแบบต่อบทเรยีน การเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม และการเรยีนดว้ยกนั 
ซึง่เป็นการจดักลุ่มผูเ้รยีนโดยคละความสามารถ 
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   2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation) 
   เน่ืองจากวธิกีารเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมกีารพฒันามายาวนาน และนํามาใช้
ในการพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ซึง่มนีกัการศกึษาหลายท่านทีใ่หค้วามสนใจต่อวธิกีาร
เรยีนน้ีและไดใ้หค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไว ้ดงัน้ี 
   สุลดัดา ลอยฟ้า (2536: 16) ใหค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไวว้่า
เป็นรปูแบบการเรยีนแบบร่วมมอืภายในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสนใจในหวัขอ้การเรยีน
เดยีวกนั สมาชกิทุกคนภายในกลุ่มตอ้งรว่มมอืกนั ในการวางแผนกําหนดทศิทางของโครงการทีจ่ะ
ศกึษา และวางแผนวธิกีารแกป้ญัหา ซึง่สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึในการทาํงานกลุ่ม คอื การกําหนดบทบาท
หน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคน การกําหนดแหล่งขอ้มลู การกําหนดวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และ
วธิกีารนําเสนอผลงานต่อชัน้เรยีน 
   ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 122) ใหค้วามหมายของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
ว่า เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่ผูจ้ดัการเรยีนรูเ้น้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษาหาความรูต้ามหลกั
ประชาธปิไตย กล่าวคอื หลกัการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น อยา่งเป็นระบบ เป็นกลุ่ม โดยวธิกีารศกึษาจาก
แหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยเริม่จากการวเิคราะหส์ภาพปญัหา การสํารวจขอ้มูล การตัง้สมมตฐิาน และ
การสรุปอย่างมเีหตุผล ทําใหผู้เ้รยีนเรยีนรูก้ระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม การเป็นผูนํ้าผูต้าม ยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็ตามหลกัของประชาธปิไตย 
   กองวจิยัการศกึษา (2542: 20) กําหนดความหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มว่าเป็นรปูแบบการเรยีนทีจ่ดักลุ่มนกัเรยีนตามระดบัความสามารถ นกัเรยีนวางแผน ถกปญัหา 
คน้หาคาํตอบทัง้ใน และนอกหอ้งเรยีน อภปิรายและสรปุผล 
   อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) ใหค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มว่า
การเรยีนของรูปแบบน้ีจะเน้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษาหาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย ให้
ผูเ้รยีนไดรู้จ้กัการทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น ใหไ้ดค้น้ควา้หาขอ้มลูความรูจ้ากแหล่งต่างๆ มใิช่เฉพาะใน
หอ้งเรยีนเทา่นัน้ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดินิสยัการศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
   กรมวชิาการ (2544: 15) กําหนดความหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไวว้่า 
เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นบรรยากาศการทาํงานรว่มกนั เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ และการ
เรยีนรูท้ีจ่ะดําเนินชวีติอยู่ในสงัคมประชาธปิไตยอย่างเหมาะสม ครผููส้อนจะแบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม
ยอ่ยกลุ่มละ 5 คน หรอืน้อยกวา่น้ี แต่ละกลุ่มจะวางแผนกนัเองวา่จะศกึษาหวัเรือ่งอะไร และจะศกึษา
อยา่งไร สมาชกิแต่ละคนหรอืสมาชกิแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลอืกหวัขอ้ยอ่ย และเลอืกวธิแีสวงหาคาํตอบ
ในเรื่องนัน้ๆ ดว้ยตนเอง หลงัจากนัน้สมาชกิแต่ละคนหรอืแต่ละคู่จะรายงานความกา้วหน้าและผล
การทาํงานใหก้ลุ่มของตนเองทราบ กลุ่มจะอภปิรายเกีย่วกบัรายงานของสมาชกิ และจดัทาํรายงาน
ของกลุ่มใหเ้พือ่นทัง้ชัน้ฟงัขัน้ตอนการจดักจิกรรม 
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   สุคนธ ์สนิธพานนท ์ (2545: 39) ใหค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มว่า
เป็นการเรยีนรูเ้พื่อเตรยีมทาํงานหรอืทาํโครงการทีผู่ส้อนมอบหมาย ฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสบืคน้ความรู้
หรอืการวางแผนสบืสวนเพือ่แกป้ญัหา 
   สุวทิย ์มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 148) ใหค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มไวว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเป็นกลุ่ม คอื กระบวนการทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษา
หาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย รูจ้กัการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น การทาํงานระบบกลุ่ม การศกึษาหา
ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ส่งผลทาํใหผู้เ้รยีนเกดินิสยัรกัการศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง
ไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
   ทศินา แขมมณี (2550: 205) ใหค้วามหมายการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไวว้่า
เป็นรูปแบบทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนช่วยกนัไปสบืคน้ขอ้มลูมาใชใ้นการเรยีนร่วมกนัจากความหมายการ
เรยีนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มและกล่าวโดยสรุปว่า การเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม 
หมายถงึ กระบวนการทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษาหาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย รูจ้กัการ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น การทาํงานระบบกลุ่ม การศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ สง่ผลทาํให้
ผูเ้รยีน เกดินิสยัรกัการศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองไดด้ว้ยความมัน่ใจ เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้
ทีจ่ะดาํเนินชวีติอยูใ่นสงัคม ครผููส้อนจะแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสามารถแต่ละ
กลุ่มมนีักเรยีนทีม่คีวามสามารถสงู ปานกลางและอ่อน แต่ละกลุ่มจะร่วมกนัวางแผนกนัเองว่าจะ
ศกึษาหวัเรื่องอะไร และจะศกึษาอยา่งไร รว่มกนัถกปญัหา คน้หาคาํตอบทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
แลว้นํามาอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสรุปผลเพื่อรายงานหน้าชัน้ การวดัผลจะตดัสนิจาก
ผลงานสรปุจากกลุ่ม โดยใหค้ะแนนหรอืรางวลัเป็นกลุ่ม 
    รปูแบบการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ซึง่เป็นรูปแบบการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้ มอีสิระในการวางแผนการทํางาน และดําเนินการ
ปฏบิตังิานตามหลกัประชาธปิไตย รวมทัง้คน้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ส่งผลให้
เหน็ถงึการปฏสิมัพนัธข์องสมาชกิในกลุ่มทีม่กีารทาํงานร่วมกนัตามหลกัประชาธปิไตย และรายงาน
ผลการทาํงานใหเ้พือ่นฟงั 
 
    2.2 หลกัจิตวิทยาในการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
    การเรยีนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มนัน้มรีากฐานมาจากจติวทิยาเกี่ยวกบั
พฒันาการทางสตปิญัญา และความคดิของเพยีเจต ์ซึง่กล่าวไวว้่า คนมกีารคดิเป็น 2 กระบวนการ
คอื การปรบัตวัและการจดัระบบโครงสรา้ง การปรบัตวัเป็นกระบวนการทีบุ่คคลหาหนทางทีจ่ะปรบั
สภาพความไมส่มดุลทางความคดิใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆ ตวั และเมื่อบุคคลมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั โครงสรา้งทางสมองจะถูกตดัระบบใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
คอืมรีปูแบบของความคดิเกดิขึน้ ซึง่ Piajet เรยีกรปูแบบของความคดิทีม่อียูใ่นสมองน้ีว่า “Scheme” 
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กระบวนการปรบัตวัประกอบไปดว้ยกระบวนการทีส่าํคญั 2 ประการ คอื (วรรณทพิา รอดแรงคา้. 
2533; อา้งองิ จาก Flavell. 1977: 5 - 11) 
    กระบวนการดูดซมึ (Assimilation) เป็นกระบวนการซมึซาบประสบการณ์ใหม่เขา้สู่
ประสบการณ์เดมิทีเ่หมอืน หรอืคล้ายคลงึกนัแลว้สมองจะรวบรวมปรบัเหตุการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กบั
โครงสรา้งของความคดิอนัเกดิจากการเรยีนรูท้ีม่อียูเ่ดมิ 
    การขยายโครงสรา้ง (Accommudation) เป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองมาจากกระบวนการ
ดดูซมึ คอื ภายหลงัจากการซมึซบัเอาเหตุการณ์ใหมเ่ขา้มา และปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้งเดมิ ถา้ปรากฏ
ว่าประสบการณ์ใหมท่ีร่บัเขา้มามสีมบตัเิหมอืนประสบการณ์เดมิ ประสบการณ์ใหมจ่ะถูกซมึซบัแลว้
ปรบัตวัเขา้ประสบการณ์เดมิ คอืทาํใหป้ระสบการณ์เดมิมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ แต่ถา้ไมส่ามารถปรบั
ประสบการณ์ใหม่ทีไ่ดร้บัการซมึซบัเขา้มาใหเ้ขา้กบัประสบการณ์เดมิไดส้มองกจ็ะสรา้งโครงสรา้ง
ใหมข่ึน้มาแทนเพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม ่
    การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี (อรุณี เมฆาธร.2535: 26 ; 
อา้งองิจาก Australian Science Education Project. 1974: 94) การเรยีนรูแ้บบเป็นผูก้ระทาํ ทาํให้
เกิดการรบัรู้ในการเรยีนดกีว่าการเลียนแบบผู้ถูกกระทําการเรยีนรู้จะเกิดผลเมื่อสถานการณ์นัน้
ก่อใหเ้กิดความสําเรจ็มากกว่าล้มเหลวความคดิสรา้งสรรค์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อนักเรยีนมโีอกาสคดิ
อย่างสร้างสรรค์การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ สามารถทําใหเ้กิดการคดิอย่างมเีหตุผลและ
ก่อใหเ้กดิเจตคตกิารสบืเสาะหาความรูเ้ป็นการคน้ควา้หาความรูค้วามจรงิ โดยเน้นทีว่ธิกีารไดม้าซึง่
ความจรงิมากกว่าตวัความจรงิ เป็นผลของการคน้ควา้ความรูเ้องซึง่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การสงัเกต การพจิารณาหาเหตุผลจนเกดิความเขา้ใจใหม่ๆ  (รุง่ทวิา จกัรก์ร ม.ป.ป. : 56-57 ) 
    สุเทพ อุตสาหะ (2526: 72 - 73) ไดก้ล่าวว่าการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
จะตอ้งคาํนึงถงึ สิง่ต่อไปน้ี 
       1. ครไูมม่หีน้าทีบ่รรยายหรอืแกป้ญัหาใหน้กัเรยีนทัง้หมด 
       2. ครูเป็นเพยีงผูแ้นะแนวทางและใหค้วามสะดวกในการแก้ปญัหาใหผู้เ้รยีนสรา้ง
สมมตฐิานพสิจูน์สมมตฐิาน สรุปและนําสรุปไปใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัปญัหาอนัใหมต่่อไป เครื่องมอื
ดาํเนินการคอืคาํถามและตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมดว้ย 
    จากการศกึษาสรุปไดว้่า การสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มเป็นวธิกีารทีมุ่ง่สง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยมกีารทาํงานเป็นกลุ่มในการแสวงหาความรูม้อีสิระใน
การซกัถาม การร่วมอภปิราย คน้หาขอ้มลู และเรยีนรูส้ ิง่ใหม่และปรบัเป็นโครงสรา้งความรูท้ีเ่ป็น
ของตนเอง เพือ่ใหเ้กดิการคดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญัหาเป็น 
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    2.3 ลกัษณะท่ีสาํคญัของการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
   มนีกัการศกึษาหลายท่านทีไ่ดก้ล่าวถงึลกัษณะทีส่าํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มไว ้ดงัน้ี 
   สลุดัดา ลอยฟ้า (2536: 16) กล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มว่าเป็นรปูแบบการเรยีนแบบร่วมมอืภายในกลุ่ม ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสนใจในหวัขอ้
การเรยีนเดยีวกนั สมาชกิทุกคนภายในกลุ่มต้องร่วมมอืกนั ในการวางแผนกําหนดทศิทางของ
โครงการทีจ่ะศกึษาและวางแผนวธิกีารแกป้ญัหา ซึง่สิง่ทีค่วรคํานึงถงึในการทํางานกลุ่มคอื การ
กําหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคน การกําหนดแหล่งขอ้มลู การกําหนดวธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู และวธิกีารนําเสนอผลงาน 
   อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) กล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มวา่เป็นรปูแบบการเรยีนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตยให้
ผูเ้รยีนทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น ใหไ้ดค้น้ควา้หาขอ้มลูความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีม่ใิช่เฉพาะหอ้งเรยีน
เทา่นัน้ทาํใหผู้เ้รยีนเกดินิสยัการศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองดว้ยความมัน่ใจ 
   กรมวชิาการ (2544: 22) กําหนดลกัษณะสาํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มว่าเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนแบบกลุ่มย่อย โดยสมาชกิทุกคนช่วยเหลอืกนั มกีารฝึกฝน
ทาํงานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมนิผล 
   ชาตร ี เกดิธรรม (2545: 20) กล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มว่าเป็นรูปแบบการเรียนเน้นการพึ่งพาอาศัยกันทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อ
แกป้ญัหาและหาคาํตอบในสิง่ทีต่นเองสนใจ นกัเรยีนจะวางแผนรว่มกนั ถกปญัหา คน้หาคาํตอบ 
อภปิรายและสรปุผลเพือ่รายงานหน้าชัน้ 
   จากลกัษณะสําคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มสรุปไดว้่า การเรยีนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มลีกัษณะสาํคญั คอืนกัเรยีนมอีสิระในการเรยีนรูแ้บบประชาธปิไตย การ
เป็นผูนํ้าผูต้าม ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มกีารศกึษาคน้ควา้หาความรูโ้ดยกระบวนการกลุ่ม 
และมกีารวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ โดยสมาชกิในกลุ่มช่วยเหลอืและแบ่งหน้าทีใ่นการ
ทาํงานกลุ่ม 
 
   2.4 องคป์ระกอบของการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
   มนีักการศกึษาหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มไวด้งัน้ี 
   ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 122) อธบิายไวว้่าองค์ประกอบของวธิกีารสอนแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม ประกอบดว้ย ประเดน็ของปญัหา การจดัผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม การรวบรวมและเรยีบ
เรยีงและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่นําไปสูแ่นวทางในการแกป้ญัหา และการเชื่อมโยงปญัหาใหม ่
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   สุวทิย ์ มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 149) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการเรยีนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไว ้ดงัน้ี 
     1. ประเดน็ปญัหา 
     2. การจดัผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม 
     3. การรวบรวม เรยีบเรยีง และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่นําไปสูแ่นวทางการแกป้ญัหา 
     4. การเรยีนโดยปญัหา 
   ไสว ฟกัขาว (2542: 15) เสนอแนวทางการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มว่ามี
องคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 
    1. การเลอืกหวัขอ้เรื่องทีศ่กึษา (Topic Selection) นกัเรยีนเลอืกหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจง
ของปญัหาทีเ่ลอืกโดยเป็นปญัหาทีส่นใจและตอ้งการแกป้ญัหา 
    2. การวางแผนร่วมมอืกนัทาํงาน (Cooperative Planning) เป็นการร่วมวางแผนงาน
รว่มกนัวธิกีารดาํเนินงาน ภาระงานทีท่าํ และเป้าหมายของงาน 
    3. การดาํเนินงานตามแผนการทีว่างไว ้(Implementation) เป็นการดาํเนินตามแผนการที่
วางไว ้
    4. การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านทีท่าํ (Analysis and Synthesis) เป็นการวเิคราะห ์
และลงขอ้สรปุจากขอ้มลูจากการดาํเนินงาน 
    5. การนําเสนองาน (Presentation of Final Report) เป็นการขยายความคดิใหก้วา้งไกล
โดยการนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
  จากองคป์ระกอบสาํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มทีก่ล่าวมาสามารถสรุป
ไดว้า่การเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มมอีงคป์ระกอบคอื มปีระเดน็ปญัหาในการสบืคน้ขอ้มลู 
มกีารวางแผนในการทาํงานรว่มกนั มกีารเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และนําเสนอขอ้มลู 
 
  2.5 วตัถปุระสงคข์องการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
  มนีักการศกึษาหลายท่านที่กล่าวถงึวตัถุประสงค์ของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มไวด้งัน้ี 
  เธเลน (Thelen ,1960: 82; อา้งองิจาก Joyce; & Weil, 1996: 68) กล่าวถงึวตัถุประสงค์
ของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี 
   1. เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้บบประชาธปิไตย 
   2. เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม ทกัษะการอยูร่ว่มกนัเป็นหมู่คณะ เรยีนรูว้ชิาการรว่มกนั
และแกไ้ขปญัหารว่มกนั 
  กติตคิุณ รุง่เรอืง (2553) การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม รปูแบบน้ีมุง่พฒันาทกัษะ
ในการสบืสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่มาซึง่ความรูค้วามเขา้ใจ โดยอาศยักลุ่มซึง่เป็นเครื่องมอืทางสงัคมช่วย
กระตุน้ความสนใจหรอืความอยากรูแ้ละชว่ยดาํเนินงานการแสวงหาความรูห้รอืคาํตอบทีต่อ้งการ 



41 
 

   อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มดงัน้ี 
    1. เพื่อฝึกกระบวนการกลุ่มในการทาํงานแบบประชาธปิไตย ฝึกการเป็นผูนํ้ากลุ่มฝึกการ
เป็นสมาชกิกลุ่ม และฝึกการยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
    2. เพื่อฝึกวธิกีารสบืเสาะคน้ควา้หาความรูอ้ยา่งมกีระบวนการฝึกการวเิคราะหป์ญัหาการ
ขบคดิปญัหา การพจิารณาปญัหาหลายๆ ดา้น การสาํรวจ และรวบรวมขอ้มลูสนบัสนุนสมมุตฐิาน
เพือ่การสรปุผลอยา่งมเีหตุผล 
    3. เพื่อฝึกการกลา้คดิ กลา้แสดงออก ฝึกการตดัสนิใจ ฝึกความรบัผดิชอบ และความ
มุง่มัน่ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 
    4. เพือ่ปลกูฝงันิสยัในการสบืเสาะคน้ควา้หาความรู ้เป็นผูใ้ครรู่ใ้ครเ่รยีน รกัการคน้ควา้หา
ขอ้มลูมาเป็นคาํตอบต่อปญัหาหรอืคาํถามทีไ่ดร้บัดว้ยตนเอง 
   สุวทิย ์ มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 148) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 
    1. เพือ่ฝึกใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารคน้ควา้หาความรูอ้ยา่งเป็นกระบวนการ โดยเริม่ตัง้แต่
การพจิารณาประเดน็ปญัหา การวเิคราะหส์ภาพปญัหา การสาํรวจขอ้มลู การตัง้สมมุตฐิาน และ การ
สรปุอยา่งมเีหตุผล 
    2. เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การเป็นผูนํ้า การเป็นผูต้ามการ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นตามหลกัประชาธปิไตย 
    3. เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนกลา้คดิ กลา้แสดงออก กลา้ตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวาม
มุง่มัน่ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 
    4. เพือ่ปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนมนิีสยัรกัการศกึษาคน้ควา้ ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน 
  ทศินา แขมมณี (2545: 42) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม คอื รปูแบบทีมุ่ง่พฒันาทกัษะในการสบืสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เป็นเครื่องมอืทางสงัคมช่วยกระตุน้
ความสนใจหรอืความอยากรู ้และชว่ยดาํเนินงานการแสวงหาความรูห้รอืคาํตอบทีต่อ้งการ ก ล่ า ว
โดยสรุป การเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมวีตัถุประสงค์เพื่อฝึกการทํางานกลุ่มแบบ
ประชาธปิไตย ฝึกการสบืคน้ควา้หาความรู ้ มคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ฝึกใหก้ลา้คดิ กลา้แสดงออกกลา้
ตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบ และมุง่มัน่ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 
 
  2.6 ขัน้ตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
  สบืเน่ืองจากการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมกีารพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจงึม ี
นกัการศกึษาหลายท่านทีส่นใจศกึษา และพฒันาขัน้ตอนการเรยีนน้ี ซึง่ไดก้ําหนดขัน้ตอนการเรยีน
แบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มไวด้งัน้ี 
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   จอยซ ์และ เวล (Joyce; & Weil. 1996: 84) กล่าวถงึ รปูแบบการสอน สบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มในการคน้หาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่มตามทฤษฎขีองเธเลนว่ารปูแบบเริม่ต้นโดยใช้
ปญัหาเป็นตวักระตุน้ โดยครเูป็นผูเ้ตรยีมปญัหาและสถานการณ์ใหเ้ดก็ครจูะใหน้กัเรยีนกําหนดและ
จดัโครงสรา้งการศกึษาปญัหาของตนเอง เดก็สนใจในการตอบสนองทีแ่ตกต่างกนั ครนํูานักเรยีน
ไปสู่การกําหนดและสรา้งโครงสรา้งของปญัหาของนักเรยีน สุดทา้ย กลุ่มจะประเมนิผลโดยการ
เปรยีบเทยีบวตัถุประสงคใ์นตอนเริม่ตน้ ขัน้ตอนการเรยีนจะเวยีนเป็นวฏัจกัรต่อไปหรอืเกดิปญัหา
ใหมจ่ากการสบืเสาะแสวงหาความรูข้องพวกเขา 
   ชารนัท ์ (Sharan. 1980: 241– 258) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มแบ่งเป็น 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
     1. แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2-6 คน โดยแบ่งนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนทีต่่างกนัให้
นักเรยีนแต่ละกลุ่มเลอืกหวัขอ้ทีส่นใจหรอืไดร้บัมอบหมาย มาทําการสบืคน้ขอ้มลู โดยวเิคราะห์
แหล่งขอ้มลู ตัง้คาํถาม และจดัแบ่งหวัขอ้ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย นกัเรยีนทุกคนมสีว่นรว่มในกลุ่มเพื่อ
ศกึษาหวัขอ้ยอ่ยทีต่นเลอืก 
     2. นกัเรยีน และครรูว่มกนัวางแผนกระบวนการทาํงานตามขัน้ตอนที ่1 โดยใหส้มาชกิใน
กลุ่มรว่มกนัวางแผนการสบืคน้ขอ้มลูรว่มกนัตดัสนิใจรว่มกนัว่าจะคน้ควา้อยา่งไร และแบ่งหน้าทีก่นั
อยา่งไร 
     3. ดาํเนินงานตามแผนทีว่างไวต้ามขัน้ตอนที ่2 โดยกจิกรรม และทกัษะต่างๆ ทีน่กัเรยีน
ศกึษาควรมาจากแหล่งขอ้มลูหลายๆ ชนิดทีแ่ตกต่างกนัทัง้ภายใน และภายนอกโรงเรยีน ครผููส้อน
ควรตดิตามกระบวนการทาํงานของแต่ละกลุ่มอยา่งใกลช้ดิ และเป็นผูช้่วยเหลอืหากนกัเรยีนตอ้งการ
ความช่วยเหลอื สมาชกิในกลุ่มตอ้งรวบรวมขอ้มลู และจดัทาํใหเ้ป็นระบบ และมกีารวเิคราะหข์อ้มลู
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ที่คน้ควา้นํามาสรุปและทําการอภปิรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และ
รวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั 
     4. นกัเรยีนวเิคราะห ์และสรุปขอ้มลูทีไ่ดม้าในขัน้ตอนที ่ 3 มารว่มกนัวางแผนว่าจะสรุป
ขอ้มลูอยา่งไรหรอืรปูแบบทีน่่าสนใจเพือ่นําเสนอต่อชัน้เรยีน 
     5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอขอ้มลูทีค่น้ควา้มาตามหวัขอ้ทีเ่ลอืก และนกัเรยีนทุกกลุ่ม
รว่มกนัสรปุวา่การนําเสนอขอ้มลูของแต่ละกลุ่มกล่าวถงึอะไร และเป็นอยา่งไร 
     6. ครแูละนกัเรยีนทาํการประเมนิผลงานแต่ละกลุ่ม การประเมนิสามารถประเมนิไดท้ัง้
แบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคล 
   อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 161-162) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
ไว ้6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   ขัน้ที ่1 ครเูสนอปญัหา 
   ครูเสนอปญัหาใหน้ักเรยีนคดิหาคําตอบ การเสนอปญัหาน้ีต้องกระตุ้นใหน้ักเรยีนมี
ความรูส้กึอยากรูอ้ยากเรยีน ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแกป้ญัหา โดยทีค่รอูาจใชส้ื่อการสอนนํา
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เรื่อง เช่น ใหด้โูทรทศัน์ ดภูาพ ฟงัขา่ว สาธติใหด้ ูเล่าเรื่องใหฟ้งั หรอืใหเ้หน็ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขจาก
ทีค่รเูตรยีมมา 
   ขัน้ที ่2 กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญัหา 
   นกัเรยีนพจิารณาปญัหาว่าจากขอ้มลูหรอืปญัหาทีไ่ดร้บั เกดิความคดิสงสยัใครรู่เ้กีย่วกบั
อะไรบา้ง ใครจ่ะไปศกึษาเรื่องใดเพิม่เตมิ เพื่อเป็นขอ้มลูมาตอบคาํถามนัน้ นกัเรยีนอาจคดิไดห้ลาย
ประเดน็เป็นปญัหายอ่ยๆ ทีเ่กดิขึน้ ครตูอ้งใหก้ลุ่มเลอืกปญัหาทีอ่ยากจะศกึษา อาจได ้2-3 ปญัหาก็
ได ้ดงันัน้ ในขัน้น้ีจงึตอ้งมกีารจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนใหเ้ป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 5-6 คน (6 คนดทีีสุ่ด) ไม่
ควรเกนิ 8 คน แลว้รบัผดิชอบประเดน็ปญัหาทีจ่ะไปศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูเป็นคาํตอบ 
   ขัน้ที ่3 นกัเรยีนวางแผนงาน 
   นักเรยีนแต่ละกลุ่มวางแผนการทํางานแบ่งงานกนัไปศึกษาค้นคว้าหาขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น หอ้งสมุด พพิธิภณัฑ ์ บรษิทั หา้งรา้นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชว้ธิกีารต่างๆ เช่น สอบถาม 
สมัภาษณ์ อา่น คน้ควา้ ฯลฯ 
   ขัน้ที ่4 นกัเรยีนลงมอืปฏบิตังิาน 
   นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัติามแผนงานทีว่างไว ้ โดยแยกยา้ยกนัไปคน้ควา้หาความรูอ้าจเป็น
กลุ่มหรอืรายบุคคลกไ็ด ้
   ขัน้ที ่5 นกัเรยีนรายงานผลงาน และกระบวนการทาํงาน 
   นกัเรยีนกลบัมาเขา้กลุ่มรวบรวมเรยีบเรยีงขอ้มลูรว่มกนัแลว้เสนอผลงานต่อทีป่ระชุมใหญ่
เสนอทัง้ดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บั ขอ้สรปุของกลุ่มและวธิกีารของกลุ่ม 
   ขัน้ที ่6 นกัเรยีนกลบัไปทาํกจิกรรมตามลาํดบัขัน้ใหม ่
   นักเรยีนร่วมกนัพจิารณาว่ามเีรื่องใดทีเ่ป็นปญัหาเพิม่ขึน้อกี ถ้านักเรยีนยงัไม่พอใจกบั
ความรูน้ัน้ ใครจ่ะคน้ควา้ต่อกท็าํไดโ้ดยดาํเนินการตามลาํดบัขัน้ที ่1 ใหม ่
   กองวจิยัการศกึษา (2542: 20) กําหนดขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ไว ้
6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
     1. ครอูธบิายหวัขอ้และจดักลุ่มนกัเรยีน ตามระดบัความสามารถ นกัเรยีนจะเลอืกหวัขอ้
ทีต่นสนใจ 
     2. นกัเรยีนวางแผนทาํงาน โดยนกัเรยีนจะตอ้งคาํนึงถงึหวัขอ้ทีจ่ะเรยีน วธิกีารรวบรวม 
ขอ้มลูและแบ่งงานกนัทาํ 
     3. ขัน้การทาํงาน ขัน้น้ีนกัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั อภปิรายรวบรวมขอ้มลู และ
สรปุผล 
     4. เตรยีมตวัรายงาน แต่ละกลุ่มจะสรปุสาระสาํคญัของเรือ่งทีศ่กึษา และรายงานต่อชัน้ 
     5. เสนอผลงาน 
     6. การวดัผล อาจทาํในลกัษณะโดยใหเ้พื่อนวดัผลกนัเอง (Peer Evaluation) คร ู และ
นกัเรยีนชว่ยกนัวดัผล หรอืครวูดัผลโดยการแจกคาํถามแก่นกัเรยีนทุกคน 
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   ไสว ฟกัขาว (2542: 158) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ไว ้ 6 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
      1. การเลอืกหวัขอ้เรื่องทีจ่ะศกึษา ผูเ้รยีนเลอืกหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงของปญัหาทีเ่ลอืก
แลว้กลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็นงานยอ่ย ๆ ทีม่สีมาชกิ 2-5 คนรว่มกนัทาํงาน 
      2. การวางแผนร่วมมอืกนัในการทํางาน คร ู และนักเรยีนวางแผนร่วมกนัในวธิกีาร
ดาํเนินการ ภาระงานทีท่าํ และเป้าหมายของงานในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยตามปญัหาทีเ่ลอืก 
      3. การดําเนินงานตามแผนการทีว่างไว ้ นักเรยีนดําเนินงานตามแผนการทีว่างไวใ้น
กจิกรรม และทกัษะต่างๆ ทีน่ักเรยีนตอ้งศกึษาควรมาจากแหล่งขอ้มลูทัง้ภายใน และภายนอก
โรงเรยีน ครูใหค้ําปรกึษากบักลุ่มพรอ้มกบัตดิตามความกา้วหน้าในการทํางานของผูเ้รยีน และ
ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนเมือ่ตอ้งการความชว่ยเหลอื 
      4. การวเิคราะห ์ และสงัเคราะหง์านทีท่าํ นกัเรยีนวเิคราะห ์ และประเมนิขอ้มลูทีเ่ขา
รวบรวมไดใ้นขัน้ที ่3 และวางแผนหรอืลงขอ้สรปุในรปูแบบทีน่่าสนใจเพือ่นําเสนอต่อชัน้เรยีน 
      5. การนําเสนอผลงาน กลุ่มนําเสนอผลงานตามหวัขอ้เรื่องทีเ่ลอืก ครตูอ้งพยายามให้
นกัเรยีนทุกคนไดม้สีว่นรว่มขณะทีม่กีารเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนเพื่อเป็นการขยายความคดิของตวั
นกัเรยีนเองใหก้วา้งไกล โดยเฉพาะในหวัขอ้เรื่องทีก่ลุ่มไมไ่ดศ้กึษาครจูะเป็นผูป้ระสานงานระหว่าง
การนําเสนอผลงาน 
      6. การประเมนิผล คร ู และนักเรยีนจะร่วมกนัประเมนิผลงานทีถู่กนําเสนอพรอ้มทัง้
แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลงานทุกชิน้ การประเมนิผลอาจรวมทัง้การประเมนิเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 
   วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2543: 42) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
เป็น 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
      1. คร ูและผูเ้รยีนรว่มอภปิราย ทบทวนเน้ือหาหรอืประเดน็ทีก่าํหนด 
      2. แบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ คละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
      3. แบ่งเรือ่งทีจ่ะศกึษาเป็นหวัขอ้ยอ่ย แต่ละหวัขอ้จะเป็นใบงานที ่1 ใบงานที ่2 ใบงานที ่
3 เป็นตน้ 
      4. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มเลอืกทาํหน่ึงหวัขอ้ (ใบงานเพยีงใบเดยีว) โดยใหน้กัเรยีนทีเ่รยีน
อ่อนในกลุ่มเลอืกหวัขอ้ยอ่ยทีจ่ะศกึษาก่อน หรอือาจใหผู้เ้รยีนในกลุ่มแบ่งกนัหาคาํตอบตาม ใบงาน
แลว้นําคาํตอบทัง้หมดมารวมกนัเป็นคาํตอบทีส่มบรูณ์ 
      5. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายเรื่องจากใบงานทีศ่กึษา จนเป็นทีเ่ขา้ใจของทุกคน
ในกลุ่ม 
      6. ใหแ้ต่ละกลุ่มรายงานผลการศกึษา โดยเริม่จากกลุ่มทีใ่บงานที ่1 จนถงึใบงานสดุทา้ย 
แลว้ชมเชยกลุ่มทีท่าํงานไดถู้กตอ้งทีส่ดุ 
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   กรมวชิาการ (2544: 15- 18) กําหนดขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไว ้6 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
     ขัน้ตอนที ่1 ทาํความเขา้ใจปญัหา (Identifying the Topic and Organizing Pupils into 
Groups) 
  1.1 ครผููส้อนเสนอปญัหาแก่นักเรยีนทัง้ชัน้ แลว้ใหน้ักเรยีนช่วยกนัเสนอสิง่ทีต่น
อยากรูเ้กีย่วกบัปญัหาดงักล่าว 
  1.2 นักเรยีนปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัเรื่องทีต่นเองสนใจ และเสนอหวัขอ้ใหแ้ก่
สมาชกิในชัน้ทราบ นกัเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนักําหนดหวัขอ้ทีส่นใจใหน้กัเรยีนจดักลุ่มเพื่อศกึษาหวัขอ้ที่
สนใจเพยีง 1 หวัขอ้ 
     ขัน้ตอนที ่2 วางแผนการแกป้ญัหา (Planning the Investigation Group) ครผููส้อนและ
นกัเรยีนวางแผนรว่มกนัเกีย่วกบักระบวนการดาํเนินงานภาระงานทีต่อ้งทาํและเป้าหมายของงานใน
แต่ละหวัขอ้ยอ่ยตามปญัหาทีเ่ลอืก เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนในขัน้ตอนที ่2 ไดผ้ล ครผููส้อนอาจ
ใชค้าํถาม 
  - ปญัหาทีก่ลุ่มเลอืกคอือะไร 
  - สมาชกิในกลุ่มไดแ้ก่ใคร 
  - กลุ่มตอ้งการศกึษาคน้ควา้อะไร 
  - แหล่งความรูท้ีจ่ะศกึษาคอือะไร 
  - จะแบ่งงานกนัทาํอยา่งไร 
      ขัน้ตอนที ่ 3 ดาํเนินการแกป้ญัหา (Carrying Out the Investigation) ขัน้ตอนน้ีเป็น
ขัน้ตอนที่นักเรยีนใชเ้วลานานที่สุด นักเรยีนดําเนินงานตามแผนการที่วางไวใ้นขัน้ตอนที่สอง
กจิกรรม และทกัษะต่างๆ ทีน่ักเรยีนต้องศกึษาควรมาจากแหล่งขอ้มลูทัง้ภายใน และภายนอก
โรงเรยีน ครผููส้อนใหค้วามชว่ยเหลอืกบักลุ่มตามความตอ้งการของกลุ่ม เมื่อแต่ละคนหรอืแต่ละคู่ทาํ
เสรจ็แลว้ จะนําเสนอขอ้มลูกบักลุ่มของตนเพือ่ใหส้มาชกิไดอ้ภปิราย และหาขอ้มลูสรปุในแต่ละขอ้ 
      ขัน้ตอนที ่4 รวบรวมขอ้มลู และสรุปสาระสาํคญั (Preparing Final Report)นกัเรยีนแต่
ละกลุ่มรวบรวมขอ้มลูทีส่มาชกิในกลุ่มตนไดจ้ดัทาํ ช่วยกนัแกไ้ขแลว้สรุปเป็นรายงานของกลุ่ม เพื่อ
เสนอต่อนักเรยีนทัง้ชัน้ สมาชกิช่วยกนัเตรยีมการเสนอรายงานใหน่้าสนใจและมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ใหก้ารนําเสนอรายงานของกลุ่มยอ่ยมปีระสทิธภิาพครผููส้อนควรแนะนํานกัเรยีนใหเ้ตรยีมพรอ้ม
เกีย่วกบัการเน้นสาระสาํคญัของการคน้ควา้ แหล่งความรูห้รอืวธิกีารทีก่ลุ่มศกึษาการเปิดโอกาสใหม้ี
การซกัถาม การใหน้กัเรยีนในชัน้มกีจิกรรมรว่มดว้ย ไมค่วรนัง่ฟงันานๆความรว่มมอืของสมาชกิใน
การนําเสนอผลงาน อุปกรณ์และวสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการนําเสนอรายงาน 
      ขัน้ตอนที ่5 เสนอผลงาน (Present the Final Report) นกัเรยีนแต่ละกลุ่มเสนอผลงาน
ในกลุ่มของตนและใหส้มาชกิในชัน้เรยีนทราบตามทีเ่ตรยีมไวใ้นขัน้ตอนที ่ 4 ควรใหน้กัเรยีนในชัน้มี
กจิกรรมรว่มดว้ย เชน่ การถามตอบปญัหา การทาํกจิกรรมทีผู่ร้ายงานกาํหนดใหท้าํ 
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       ขัน้ตอนที ่6 ประเมนิผล (Evaluating Achievement) ครผููส้อนและนกัเรยีนประเมนิผล
การรายงานกลุ่มยอ่ย และประเมนิงานรวมของทัง้ชัน้การประเมนิน้ีรวมถงึการประเมนิรายบุคคลดว้ย 
สิง่ทีค่วรประเมนิไดแ้ก่ ความสามารถในการคดิระดบัสงู วธิกีารทีใ่ชใ้นการศกึษา การประยุกต์ใช้
ความรู ้ การใชห้ลกัฐานอา้งองิ วธิกีารทีใ่ชใ้นการสรุปขอ้มลูวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิควรเป็นการ
ประเมนิแบบเหมาะสม โดยดวูธิกีารทาํงานของนกัเรยีนแต่ละคนตัง้แต่เริม่จนจบโครงการ และควรมี
การแจง้ผลการประเมนิใหน้ักเรยีนทราบเป็นระยะๆ นักเรยีนควรไดร้บั Feedback จากเพื่อน
นกัเรยีน และจากครผููส้อน การประเมนิผลทีใ่ชค้วรช่วยใหน้ักเรยีนเกดิผลสมัฤทธิด์า้นเน้ือหาและ
กระบวนการหรอืช่วยพฒันาความสามารถในการวางแผนการศกึษาเรื่องต่างๆ ในอนาคตได ้
นอกจากน้ีครูผูส้อนควรมกีารประเมนิผลดา้นจติพสิยั เช่น ความรูส้กึต่อเรื่องทีเ่รยีน งานทีท่ํา 
แรงจงูใจ และเจตคตทิีม่ต่ีอครผููส้อนต่อเพือ่น 
    จอซย์ และ เวลล ์(Joyce; & weil: 1996) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการเรยีนการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มดงัน้ี 
      ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนงนุงงสงสยั ปญัหาหรอืสถานการณ์
ทีใ่ชใ้นการกระตุน้ความสนใจและความตอ้งการในการสบืสอบและแสวงหาความรูต่้อไปนัน้ ควรเป็น
ปญัหาหรอืสถานการณ์ที่เหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของผู้เรยีน และจะต้องมี
ลกัษณะทีช่วนใหง้นุงงสงสยัเพือ่ทา้ทายความคดิและความใฝรู่ข้องผูเ้รยีน 
      ขัน้ที่ 2 ให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และพยายามกระตุ้นให้เกิดความขดัแย้งหรือความ
แตกต่างทางความคดิขึน้ เพื่อทา้ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มลูหรอืวธิกีารพสิจูน์
ทดสอบความคดิของตน เมื่อมคีวามแตกต่างทางความคิดเกิดขึ้น ผู้สอนอาจให้ผู้เรยีนที่มคีวาม
คดิเหน็เดยีวกนัรวมกลุ่มกนัหรอือาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่และกลุ่มทสีมาชกิทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่าง
กนักไ็ด ้
      ขัน้ที ่3 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้เมื่อกลุ่มมคีวามเหน็
แตกต่างกนัแล้ว สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนว่า แสวงหาข้อมูลอะไร กลุ่มจะพิสูจน์อะไร 
ตัง้สมมติฐานอะไร ต้องใช้เครื่องมอือะไรบ้าง เมื่อได้ขอ้มูลมาแล้ว วเิคราะห์อย่างไร และสรุปผล
อย่างไร ใครช่วยทําอะไร ใช้เวลาเท่าใด ขัน้น้ีเป็นขัน้ที่ผู้เรยีนจะได้ฝึกทกัษะการสบืสอบ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และทกัษะกระบวนการกลุ่ม ผูส้อนทําหน้าทีอ่ํานวยความสะดวกใน
การทํางานให้แก่ผู้เรยีน รวมทัง้ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการวางแผน แหล่งเรยีนรู้ และการทํางาน
รว่มกนั 
      ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดําเนินการแสวงหาความรู ้ผูเ้รยีนดาํเนินการเสาะแสวงหาความรูต้าม
แผนงานที่ได้กําหนดไว้ ผู้สอนช่วยอํานวยความสะดวก ใหค้ําแนะนําและติดตามการทํางานของ
ผูเ้รยีน 
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       ขัน้ที่ 5 ให้ผู้เรยีนวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลขอ้มูล นําเสนอ และอภิปรายผล เมื่อกลุ่ม
รวบรวมขอ้มลูไดม้าแลว้ กลุ่มทําการวเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล ต่อจากนัน้จงึใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอ
ผล อภปิรายรว่มกนัทัง้ชัน้ และประเมนิผลทัง้ทางดา้นผลงานและกระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั 
       ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกาํหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบต่อไป การสบืสอบ
และเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มตามขัน้ตอนข้างต้นช่วยให้กลุ่มได้รบัความรู้ ความเขา้ใจ และ
คาํตอบในเรื่องทีศ่กึษา และอาจพบประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาชวนใหง้นุงงสงสยัหรอือยากรูต่้อไป ผูเ้รยีน
สามารถเริม่ตน้วงจรการเรยีนรูใ้หม ่ตัง้แต่ขัน้ที ่1 เป็นตน้ไป การเรยีนการสอนตามรปูแบบน้ีจงึอาจมี
ต่อไปเรือ่ยๆ ตามความสนใจของผูเ้รยีน 
   สุคนธ ์สนิธพานนท ์และคณะ (2545: 39) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มไว ้6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
      1. ผูส้อน และผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายบทเรยีนใหมห่รอืทบทวนความรูเ้ดมิหรอือภปิราย
ประเดน็ทีก่าํหนด 
      2. แบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเลก็ประมาณกลุ่มละ 4 คน โดยคละกนัตามความสามารถ 
ประกอบดว้ย เก่ง ปานกลาง ออ่น โดยจดักลุ่มไวล้่วงหน้า 
      3. ผูส้อนแบ่งเรื่องทีจ่ะสอนออกเป็นเรื่องย่อยหรอืหวัขอ้ยอ่ย โดยอาจจะจดัทาํเป็นใบ
ความรูพ้รอ้มแบบฝึกหดั 
      4. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรบัเรื่องทีผู่ส้อนกําหนดใหใ้นขอ้ 3 ประกอบดว้ยเรื่องยอ่ย ซึง่อาจ
เป็นใบความรูพ้รอ้มแบบฝึกหดั มาแบ่งใหส้มาชกิในกลุ่มเพื่อใหโ้อกาสทีผู่เ้รยีนอ่อนไดเ้ลอืกหวัขอ้
ยอ่ยหรอืใบงานก่อน หรอืเลอืกหวัขอ้ตามความสนใจได ้
      5. สมาชกิแต่ละคนจะศกึษาสบืคน้ความรูเ้พือ่เป็นคาํตอบตามหวัขอ้ยอ่ยทีต่นรบัผดิชอบ
แลว้นําคาํตอบมาอภปิรายรว่มกนัในกลุ่มจนไดค้าํตอบทีส่มบรูณ์ และมคีวามเขา้ใจกนัทุกคน 
      6. สมาชกิแต่กลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนตัง้แต่ใบความรูท้ี ่1 พรอ้มแบบฝึกหดัที ่1 
จนถงึใบความรูพ้รอ้มใบงานหรอืแบบฝึกหดัชุดสุดทา้ย ครใูหก้ําลงัใจดว้ยการยกยอ่งหรอืชมเชยแก่
กลุ่ม 
   สุวทิย ์ มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 149-150) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่มไว ้6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
     1. ขัน้เสนอปญัหา เป็นขัน้ตอนทีผู่ส้อนนําเสนอปญัหาใหผู้เ้รยีนคดิหาคําตอบ เพราะ
ปญัหาจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ อยากรู ้ อยากเรยีน เกดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาทางแกไ้ข 
โดยผูส้อนอาจนําเสนอไดห้ลายวธิ ีเชน่ ฟงัเทป ดวูดีทิศัน์ อา่นขา่วใหฟ้งั การเล่าเรือ่ง เป็นตน้ 
     2. ขัน้พจิารณาปญัหา ประกอบดว้ย 
         2.1 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนทัง้ชัน้รว่มกนัพจิารณาปญัหา หรอืเรื่องทีผู่ส้อนนําเสนอ
โดยวเิคราะหเ์ป็นปญัหาหรอืประเดน็ยอ่ยหลายๆ ประเดน็ 
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        2.2 แบ่งกลุ่มผูเ้รยีนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละประมาณ 4-6 คน และมอบหมายงานใหก้ลุ่ม
ยอ่ย โดยอาจใหก้ลุ่มเลอืกปญัหาหรอืผูส้อนมอบหมายเพื่อรว่มกนัศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูเป็นคาํตอบ
หรอืแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
    3. ขัน้วางแผน ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มวางแผนการทํางาน โดยอาจแบ่งงานกนัเพื่อเตรยีมไป
ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ อาจเป็นสถานทีห่รอืบุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่ยูท่ ัง้
ภายใน และภายนอกโรงเรยีน เช่น หอ้งสมุด พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น บรษิทัหา้งรา้น ธนาคาร ตลาด 
กํานนั ประธานองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ฯลฯ โดยใชว้ธิกีารอ่าน คน้ควา้ สอบถาม สมัภาษณ์ เป็น
ตน้ 
    4. ขัน้ลงมอืปฏบิตังิาน ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตังิานตามแผนทีร่ว่มกนัวางไว ้ โดยแยกยา้ยกนั
ไปคน้ควา้หาขอ้มลูอาจแบ่งเป็นกลุ่มหรอืแยกเป็นรายบุคคลกไ็ด ้
    5. ขัน้รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลู และเสนอผลงาน ผูเ้รยีนแต่ละคนกลบัเขา้กลุ่มยอ่ย
รว่มกนั รวบรวม วเิคราะห ์ เรยีบเรยีงขอ้มลูและหาขอ้สรุปเพื่อเตรยีมนําเสนอต่อทีป่ระชุม ตวัแทน
กลุ่มนําเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม โดยนําเสนอทัง้ขอ้มลูทีค่น้ควา้ได ้ขอ้สรุปของกลุ่ม และวธิกีารของ
กลุ่ม ผูส้อน และผูเ้รยีนรว่มกนัสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้
    6. ขัน้ทบทวน และเชื่อมโยงปญัหาใหม่ ผูเ้รยีนร่วมกนัพจิารณาทบทวนแต่ละประเดน็
ปญัหาว่าประเดน็ใดเป็นปญัหาต่อเน่ืองประเดน็ใดเป็นปญัหาเพิม่ขึน้ เพื่อจะสรุปเชื่อมโยงการศกึษา
คน้ควา้ต่อเน่ืองโดยเริม่ดาํเนินการตามขัน้ตอนที ่1 ในวงรอบใหม ่
  ทศินา แขมมณ ี(2550: 249 - 250) กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
ม ี6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนใหส้งสยั 
    เป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการกระตุน้ความสนใจและความตอ้งการ
ในการสบืสอบ และแสวงหาความรูต่้อไปนัน้ ควรเป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั 
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รยีน และตอ้งมลีกัษณะทีช่วนใหงุ้นงงสงสยั (puzzlement)  
เพือ่ทา้ทายความคดิและความใฝรู่ข้องผูเ้รยีน 
    ขัน้ที ่2 ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ 
    เป็นขัน้ทีผู่ส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง และพยายามกระตุน้
ใหเ้กดิความขดัแยง้ หรอืความแตกต่างทางความคดิขึน้เพื่อทา้ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะ
แสวงหาขอ้มลูหรอืวธิกีารพสิจูน์ทดสอบความคดิของตน เมื่อมคีวามแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 
ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนที่มีความคิดเห็นเดียวกนัรวมกลุ่มกนั หรืออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมี
สมาชกิทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนัได ้
    ขัน้ที ่3 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้
    เป็นขัน้แต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนว่าจะแสวงหาขอ้มลูอะไร จะตัง้สมมตฐิานอะไร กลุ่ม
จะตอ้งมขีอ้มลูอะไรบา้งและจะไปแสวงหาขอ้มลูทีไ่หน อยา่งไร ตอ้งใชเ้ครื่องอะไรบา้ง เมื่อไดข้อ้มลู
มาแลว้จะวเิคราะหอ์ยา่งไร และจะสรปุผลอยา่งไรบา้ง ใครจะชว่ยทาํอะไร ใชเ้วลาเทา่ใด ขัน้น้ีเป็นขัน้
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ทีผู่เ้รยีนจะไดฝึ้กทกัษะการสบืสวน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
ผู้สอนทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่ผู้เรยีน รวมทัง้ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการ
วางแผน แหล่งความร ูและการทาํงานรว่มกนั 
     ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรู ้
     เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนดําเนินการแสวงหาความรูต้ามแผนงานทีก่ําหนดไว ้ ผูส้อนช่วยอํานวย
ความสะดวก ใหค้าํแนะนําและตดิตามการทาํงานของผูเ้รยีน 
     ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลู นําเสนอและอภปิรายผล 
     เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนภายในกลุ่มทําการวเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล ผูส้อนช่วยใหค้ําแนะนํา
เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและการสรุปผล ต่อจากนัน้ใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอผล อภปิรายผลรว่มกนั
ทัง้ชัน้ และประเมนิผลทัง้ทางดา้นผลงาน และกระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดท้ีไ่ดร้บั 
     ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกาํหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบต่อไป 
     เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนตอ้งการศกึษาหาความรูจ้ากประเดน็ทีส่งสยัอยากรูต่้อไป ซึง่ผูเ้รยีน
สามารถเริม่วงจรการเรยีนรูใ้หม ่ ตัง้แต่ขัน้ที ่ 1 เป็นตน้ไปจากขัน้ตอนของการเรยีนแบบสบืเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มเป็นวธิีที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้รยีนไดค้ดิวเิคราะหพ์จิารณาปญัหา รูจ้กัการวางแผนการปฏบิตังิาน และวธิกีารรวบรวมขอ้มลู 
การตัง้สมมตุฐิาน และทดสอบสมมตุฐิาน โดยทีผู่ส้อนควรจดักระบวนการกลุ่ม และจดัระเบยีบในการ
ทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อเอือ้อาํนวยต่อการรวบรวมขอ้มลู และการทาํกจิกรรมของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนมี
อสิระในการศกึษาหาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย โดยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น 
คน้ควา้หาขอ้มูลความรูจ้ากแหล่งต่างๆมใิช่เฉพาะในหอ้งเรยีนเท่านัน้ ทําใหผู้เ้รยีนเกดินิสยัรกั
การศกึษาคน้คว้าหาความรูด้้วยตนเองดว้ยความมัน่ใจ และเป็นแนวทางนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจาํวนัดว้ย 
     ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 122 – 123 อา้งองิจาก กรมวชิาการ 2540: 43 - 45) ไดก้ล่าว
วา่ การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มตอ้งดาํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
       ขัน้ที ่1 ขัน้นําเสนอปญัหา เป็นการนําเสนอขัน้ตอนใหผู้เ้รยีนคดิคน้หาคําตอบ จะตอ้ง
เป็นปญัหาที่ผูเ้รยีนสนใจ อยากรูอ้ยากเหน็ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาทางแก้ไข สามารถใชส้ื่อช่วย เช่น 
ฟงัเทป ดวูดีทีศัน์ อา่นขา่วใหฟ้งั การเล่นเรือ่ง เป็นตน้ 
       ขัน้ที่ 2 ขัน้พิจารณาปญัหา ในขัน้น้ีผู้จ ัดการเรียนรู้จะต้องมีหน้าที่กระตุ้นผู้เรียน 
พจิารณา วเิคราะห์ ประเดน็ปญัหาทลีะประเด็นโดยการแบ่งกลุ่มผู้เรยีนมาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
ประมาณ 4 – 5 คน แลว้มอบหมายงานซึง่แต่ละกลุ่มตอ้งเลอืกปญัหารว่มกนัเพื่อศกึษาคน้ควา้หา
ขอ้มลูเป็นคาํตอบ หรอืแนวทางในการแกใ้ขปญัหา 
       ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผน ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกนั เพื่อเตรยีมไปศกึษาคน้ควา้หา
ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรู ้หรอืสถานที ่บุคคลทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน เช่น หอ้งสมุด พพิธิพนัธ์
พื้นบ้าน บรษิัท ห้างร้าน ธนาคาร ตลาด ฯลฯ เป็นต้น ด้วยวิธีการอ่านสอบถามหรือสมัภาษณ์  
เป็นตน้ 
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       ขัน้ที ่4 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนลงมอืปฏบิตังิานตามแผนทีว่างไว ้โดยการแยก
ยา้ยกนัไปคน้ควา้หาขอ้มลู อาจแบ่งเป็นกลุ่ม หรอืแยกเป็นรายบุคคลกไ็ด ้
       ขัน้ที่ 5 ขัน้รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล และนําเสนอผลงาน ผูเ้รยีนแต่ละคนต้องเขา้
กลุ่มย่อยร่วมกนั นําเสนอผลงานจากการศกึษาคน้ควา้ นอกจากนัน้ผูจ้ดัการเรยีนรูก้บัผูเ้รยีนสรุป
สาระสาํคญัรวมกนัจากการเรยีนรู ้
       ขัน้ที ่6 ขัน้ทบทวน และเชื่อมโยงปญัหาใหม่ ผูเ้รยีนต้องพจิารณาว่าประเดน็ปญัหาใด
เป็นปญัหาต่อเน่ือง จะไดส้รปุเชื่อมโยง ตามลาํดบัขัน้ตอน 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ 
 
            ศรมีงคล เทพเรณู (2548: 123 ,อา้งองิจาก สวุทิย ์และอรทยั มลูคาํ) 
 
  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยันํากจิกรรมการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มตามแนวการ
จดัการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มของ Joyce; & weil มาใชใ้นการสอนกบัเน้ือหาวชิา  
ในการเรยีนแบบเป็นกลุ่ม (Group Investigation) จะแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม ซึง่สมาชกิในกลุ่มจะ
ชว่ยเหลอืกนัในการเรยีนเมือ่พจิารณาขัน้ตอนของการเรยีนแบบสบืสวนเป็นกลุ่ม พบว่าม ี6 ขัน้ตอน 
คอื ขัน้เรา้ความสนใจเพื่อทาํความเขา้ใจปญัหา และเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษา ขัน้วางแผนการทาํงาน 
ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ ขัน้วเิคราะห ์ และสรุปผล ขัน้นําเสนอขอ้มลู และขัน้ประเมนิผล ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้ามา
ปรบัใหส้อดคล้องกบัการสอนสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ดงันัน้การเรยีนแบบสบืสวน

2. ขัน้พจิารณาปญัหา 

1. ขัน้นําเสนอปญัหา 

5. ขัน้รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และเสนอผลงาน 

3. ขัน้วางแผน 

4. ขัน้ลงมอืปฏบิตังิาน 

6. ขัน้ทบทวนและเชื่อมโยงปญัหาใหม ่
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สอบสวนเป็นกลุ่ม ในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ ผูว้จิยันํากจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็น
กลุ่มมาใชส้อนในวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
ความสามารถทางการเรยีนทีแ่ตกต่างกนัคอื เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใชอ้ตัราสว่น 1:2:1 แลว้
ดาํเนินการสอนตามขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
    ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนงนุงงสงสยั 
    ครนํูาเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และความตอ้งการในการเรยีน 
ซึง่เป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจ ทีช่วนใหส้งสยัเพื่อทา้
ทายความคดิ และความใฝรู่ข้องนกัเรยีน 
    ขัน้ที ่2 ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ 
    ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามคดิเหน็เดยีวกนัรวมกลุ่มกนัหรอือาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่และ
กลุ่มทสีมาชกิที่มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั โดยผู้สอนต้องมกีารใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรยีนแสดง
ความคดิเหน็ และพยายามกระตุ้นใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืความแตกต่างทางความคดิขึน้ เพื่อท้า
ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มูลหรอืวธิกีารพสิูจน์ทดสอบความคดิของตน เมื่อมี
ความแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 
    ขัน้ที ่3ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้
    เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่องการเลอืกหวัที่สนใจหรอืที่ต้องการแก้ปญัหา
แลว้ปฏบิตักิารวางแผนการดาํเนินงาน 
  3.1 แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ 4 คน 
  3.2 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มมอืกนัวางแผนกระบวนการทาํงาน โดยมกีารกําหนด
เป้าหมายในการศกึษาคน้ควา้ โดยวางแผนวา่จะแสวงหาขอ้มลูอะไร ตอ้งมขีอ้มลูอะไรบา้ง และจะไป
แสวงหาขอ้มลูทีไ่หนบา้งมวีธิกีารสบืคน้ขอ้มลูอยา่งไร ตอ้งใชเ้ครื่องมอือะไรบา้งในการสบืคน้ และจะ
แบ่งหน้าทีก่นัอย่างไร ใชเ้วลาเท่าใดซึง่ในการแสวงหาความรูน้ัน้ควรมาจากแหล่งขอ้มลูหลาย ๆ 
ชนิดทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ภายใน และนอกโรงเรยีน 
     ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรู ้
     เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่อง การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามหน้าทีข่อง
สมาชกิกลุ่มแต่ละบุคคล 
  4.1 ครผููส้อนใหค้วามรูใ้หแ้ก่นักเรยีน แลว้ใหน้ักเรยีนแต่ละคนนําความรูท้ีไ่ดม้า
วเิคราะหบ์นัทกึผลการเรยีนรู ้
  4.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลเรื่องการดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ที่ร่วมมอืกนัวางแผนไว ้ แล้วบนัทกึผลการสบืคน้ขอ้มูล 
ครผููส้อนตดิตามกระบวนการทํางานของนักเรยีนแต่ละกลุ่มโดยใหค้ําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ สงัเกต
พฤตกิรรมการทาํงานและเป็นผูค้อยช่วยเหลอื หากนกัเรยีนตอ้งการความช่วยเหลอื และประเมนิผล
พฤตกิรรมการทาํงานของนกัเรยีนแต่ละคนระหวา่งเรยีน 
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     ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลู นําเสนอ และอภปิรายผล 
     เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรือ่งการจดัระบบการทาํงาน และทาํงาน อยา่งเป็น
ระบบ 
  5.1 ใหส้มาชกิแต่ละคนภายในกลุ่มนําเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ในเรื่องการ
ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มของตนเอง 
  5.2 นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภปิรายขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมด นํามาวเิคราะห ์
สงัเคราะหแ์ลว้เรยีบเรยีงขอ้มลู และลงขอ้สรปุเพือ่เป็นขอ้มลูของกลุ่ม 
  5.3 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการของกลุ่มมาช่วยกนัจดักระทาํขอ้มลู
เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจงา่ย และน่าสนใจ 
  5.4 ใหต้วัแทนของนกัเรยีนแต่ละกลุ่มมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน และครผููส้อน
ประเมนิผลการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
  5.5 ใหน้กัเรยีนทุกกลุ่มอภปิรายสรปุรว่มกนั และครผููส้อนสรปุความรูเ้พิม่เตมิ 
  5.6 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของกลุ่ม เพื่อทีจ่ะไดท้ราบ
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนงานไว้เป็นที่น่าพอใจหรือไม ่ 
มจุีดเด่น จุดดอ้ยอย่างไร ควรปรบัปรุงในเรื่องใดเพื่อทีแ่ต่ละกลุ่มจะไดนํ้าผลการประเมนิน้ีไป
ปรบัปรุงแกไ้ขในการปฏบิตังิานครัง้ต่อไป โดยใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มเขยีนบนัทกึผลการปฏบิตังิาน
กลุ่ม และประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บั 
     ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกาํหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบต่อไป 
     นําความรู้ไปขยายต่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ๆ โดยให้ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดว่ามี
ปญัหาทีส่งสยั ในรปูของแผนผงัความคดิ เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 
 
   2.7 บทบาทของครผููส้อนของการสอนตามแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
   อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 111) เสนอว่าการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ผูส้อนควร
คาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 
       1. ผูส้อนต้องเตรยีมการสอนและมอบหมายงานกลุ่มใหผู้เ้รยีนอย่างเหมาะสมกบั  
วยัความสามารถ เวลาเรยีน 
       2. งานทีม่อบหมายใหค้วรอยู่ในกรอบของหลกัสตูร และเสรมิความรูค้วามเขา้ใจใน
บทเรยีนอยา่งแทจ้รงิ 
       3. ในกรณีทีม่อบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มไม่เหมอืนกนัผูส้อนต้องกําหนดปรมิาณงาน
และความยากงา่ยของงานใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั 
       4. ขณะทีผู่เ้รยีนทาํงานกลุ่ม ผูส้อนตอ้งดแูลใหผู้เ้รยีนมสีว่นรบัผดิชอบการทาํงานกลุ่ม
อยา่งทัว่ถงึทุกคน บางครัง้อาจตอ้งกระตุน้ผูเ้รยีนบางคนทีไ่มส่นใจทาํงานกลุ่ม 
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        5. ผูส้อนตอ้งเอาใจใส ่ดแูล ใหค้าํปรกึษา ช่วยเหลอื แนะนําผูเ้รยีนและยํ้าระเบยีบวนิยั
ในการทาํงานกลุ่ม ถา้เกดิความวุน่วายในกลุ่ม 
        6. ผูส้อนสรุปความรู ้ ความคดิ ประเดน็สาํคญัของงานทีผู่เ้รยีนทาํ ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรู้
ตรงกนัหลงัจากทีผู่เ้รยีนเสนอผลงานกลุ่มแลว้ 
        7. ผูส้อนควรเลอืกกจิกรรมหลายๆลกัษณะ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด โดย
อาจแบ่งกลุ่มใหผู้เ้รยีนเล่นเกม ทาํการทดลอง แสดงบทบาท ฝึกทกัษะ แขง่ขนัตอบปญัหา ศกึษา
จากชุดการสอน แกป้ญัหาจากกรณตีวัอยา่ง หรอืสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
        8. การจดักลุ่ม จะมสีมาชกิมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัจุดมุ่งหมาย เวลา ลกัษณะ
เน้ือหาและกจิกรรมทีจ่ดั จํานวนสมาชกิ 4-5 คนจะเหมาะสม เพาะทุกคนในกลุ่มจะรว่มกนัคดิ
แกป้ญัหา หรอืทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยทัว่ถงึกนั ทุกคนจะใหค้วามรว่มมอืต่อกลุ่มอยา่งด ี
  จากการศกึษา ครผููส้อนตามการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม สรุปไดว้่า ครตูอ้งดแูล
เอาใจใส่ผูเ้รยีนทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง และเลอืกกจิกรรมที่
หลากหลายและความยากงา่ยของงานใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนัและหลากหลาย 
 
  2.8 ผลท่ีผูเ้รียนได้รบัจากการเรียนตามแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
  สุวทิย ์มลูคําและอรทยั มลูคํา (2545: 35) ไดก้ล่าวถงึ ผลทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัจากการเรยีน
ตามรปูแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นขอ้ด ีและขอ้เสยี ดงัน้ี 
  ขอ้ด ี
     1.ฝึกวธิกีารคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองอยา่งมรีะบบระเบยีบ 
     2. ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทาํงานเป็นกลุ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     3. ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระ 
  ขอ้เสยี 
     1.การเรยีนรูด้ว้ยวธิน้ีีใหไ้ดผ้ลนัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งมทีกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่มและ
ความรบัผดิชอบสงู 
     2. ตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมใหพ้รอ้มก่อนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เรื่องทีจ่ะใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูค้วรเป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาของสงัคม หรอืเรือ่งใกลต้วัผูเ้รยีน 
 
               งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตามแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
    งานวิจยัต่างประเทศ 
    Ho and Toh (2000) ไดท้าํการศกึษาเรื่องการใชก้จิกรรมสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเพื่อ
พฒันาความรูท้างการศกึษาสาํหรบัคร ูผลการศกึษาพบว่า การเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
เป็นวธิกีารเรยีนรว่มมอืระหว่างคร ู และนกัเรยีน ซึง่ถอืเป็นวธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ และทาํให้
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นกัเรยีนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เกดิการทํางานเป็นทมี มกีารอภปิราย และมคีวามรบัผดิชอบใน
หน้าทีข่องตนทีด่ ี
    Tsoi , Goh , and Chia (2001) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การใชก้จิกรรมการสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มสําหรบัวชิาเคมใีนการศกึษาของครูผลการศกึษาพบว่า รูปแบบการเรยีนแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่มทาํใหเ้กดิการเรยีนทีร่ว่มมอืกนั พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการคดิระหว่างเรยีนดว้ย และ
เป็นการสรา้งสงัคมในการเรยีนอยา่งหน่ึงเพื่อใหน้กัเรยีนทาํงานรว่มกนั เรยีนรูก้ารทาํงานเป็นกลุ่มมี
ทกัษะทางดา้นการแบ่งหน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมทัง้เสรมิสรา้งความสามคัค ี
    งานวิจยัในประเทศ 
    กระแส มฆิะเนตร (2546) ไดท้าํการศกึษาผลการสอนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มทีม่ี
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 โรงเรยีนลําดวน จงัหวดัสุรนิทร ์ ผลการศกึษาพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ก่อน และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
    กุล พนูศรทัธา (2547) ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โดยการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ผลการศกึษาพบว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ และมคีวามสามารถ
ในการเขยีนภาษาองักฤษ 
    ศริทิร คาํคอนสาร (2547) ไดท้าํการศกึษาผลของการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง การแกป้ญัหาความยากจนในประเทศไทย ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน ผลการศกึษา
พบว่า พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ก่อน
และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    สุวรรณมาล ีนาคเสน (2547) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดการเรยีนคณิตศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบ
การสอนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม เรื่อง วงกลม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผลการศกึษา
พบว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดการเรยีนคณิตศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบการสอนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
เรือ่ง วงกลมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ก่อนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
    สรุปได้ว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลต่อ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน รวมถงึความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีสู่งขึน้ทีม่นีัยสําคญัทางสถติ ิจงึนํามาใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 
    สงัคมไทยในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
การปกครอง ดว้ยโลกเป็นยุคโลกาภวิฒัณ์ซึง่เป็นโลกทีไ่รพ้รมแดน สงัคมไทยไดร้บัผลต่อเน่ืองทัง้ใน
ดา้นการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และในรปูของปญัหาต่างๆ มามากมาย สถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนัที่
สําคญัที่จะต้องพฒันาคุณภาพของเด็กเพื่อให้เกิดทัง้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  และลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ต่างๆ ของนักเรยีน ดงัที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้
กล่าวไวว้่า มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคนซึง่เป็นกําลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งการ 
ความรู ้คุณธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิอ์นัเป็นประมุข มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตทิีจ่าํเป็น
ต่อการศกึษา ต่อการประกอบอาชะและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญับนพืน้ฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ  
2551: 3) 
    การจดัการเรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษาจากอดตีจนถงึปจัจุบนั อาจมคีวามแตกต่างกนั
บา้งในดา้นวตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ และวธิกีารสอน แต่มสี่วนทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื มุง่พฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองสงัคม และสามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการดําเนินชวีติในสงัคมได ้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ (สริวิรรณ  ศรพีหล 2552: บทนํา) 
    วชิาสงัคมศกึษา เป็นวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินชวีติ และมุ่งใหเ้กดิการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสิง่ต่างๆที่อยู่รอบๆ ตวับุคคล และเน้นถึงความสมัพนัธ์ในลกัษณะ (จรูญ คูณม ี2520: 13) 
ดงัต่อไปน้ี 
      1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์
      2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสถาบนัทางสงัคม 
      3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 
      4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัปจัจยัแหง่การดาํรงชวีติ 
    กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีต่อ้งเรยีนรูต้ลอด 
12 ปีการศกึษา ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2551: 1 - 51) เป็นกลุ่มสาระการเรยีนทีป่ระกอบมาจากหลายแขนงวชิา โดยการนําวทิยาการแขนง
ต่าง ๆใน สาขาวชิาสงัคมศาสตรม์าหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั เป็น 5 สาระ ไดแ้ก่  
      สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม  
      สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติในสงัคม 14  
      สาระที ่3 เศรษฐศาสตร ์ 
      สาระที ่4 ประวตัศิาสตร ์ 
      สาระที ่5 ภมูศิาสตร ์ 
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     3.1 บทบาทและความสาํคญัของกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2547: 24-26 (1)) ไดใ้หค้วามสาํคญั
ของกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมไวว้่า มสี่วนช่วยใหผู้เ้รยีนซึง่เป็นเยาวชนทีจ่ะเป็น
พลเมอืงดขีองชาตใินอนาคตไดม้สี่วนร่วมในการตัง้เป้าหมายและค่านิยมทีค่วรพฒันาใหเ้ป็นจรงิใน
สงัคมขึน้เองได ้และคนทุกคนไม่ไดเ้กดิมาพรอ้มกบัการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลแต่การตดัสนิใจนัน้
จะตอ้งเกดิจากทกัษะทีไ่ดร้บัการฝึกฝนอยา่งมรีะเบยีบ และกฎเกณฑ ์
    ลาวลัย ์วทิยาวุฒกุิล (2545: 19 - 20) ไดก้ล่าวว่าวชิาสงัคมศกึษานัน้เป็นการพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีวามเจรญิงอกงามตามความคาดหวงัของสงัคม และมบีทบาทในการจดักระบวนการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีน ดงัน้ี 
      1. เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาความคดิรวบยอด เจตคต ิค่านิยม และทกัษะของพลเมอืงดี
ของสงัคมทีจ่ะขาดเสยีมไิด ้ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นวชิาทีต่อ้กาํหนดหรอืบงัคบัใหเ้รยีนในโรงเรยีนทัว่ไป ไม่
วา่จะในสงัคมทีท่รีะบบการเมอืงการปกครองแบบใด 
      2. สงัคมศกึษามบีทบาทหน้าทีเ่บือ้งตน้ คอื ช่วยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลเมอืงทีร่อบรู ้มี
เหตุผล และใชเ้หตุผล มคีวามเป็นมนุษย ์มคีวามรูสกึหรอืสมัผสัฉบัไว สามารถสนองตอบต่อสงัคม
รอบตัวได้ง่ายอย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสงัคม
ประชาธปิไตย 
      3. สงัคมศกึษามบีทบาทเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนรูท้างสงัคม (Social Education) ซึง่
เกดิขึน้ไดใ้นเกอืบทุกสถานการณ์และสถานที ่นอกเหนือจากการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน เป็นการเรยีนรูท้ี่
เป็นระบบและการเรยีนการสอนจะต้องประกอบด้วยทัง้ในห้องเรยีน และนอกห้องเรยีน ซึ่งเป็น
ภาคปฏบิตั ิจงึตอ้งอาศยัการเรยีนรูท้างสงัคมรปูแบบอื่นประกอบ 
      4. สงัคมศกึษามบีทบาทเป็นแกนกลางของการสมัพนัธ์หลกัสตูรไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็น
ความเป็นพลเมอืงดี และมคีุณภาพของสงัคม เพราะการเรยีนรู้ทางสงัคมแทรกอยู่ในทุกวิชาใน
โรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา การเรยีนการสอนสงัคมศกึษา ในฐานะแกนกลางทีเ่น้นการ
พฒันาบุคคล และคุณสมบตัอินัจาํเป็นแก่การเป็นสมาชกิทีอ่ขีองสงัคม และยิง่ไปกว่านัน้สงัคมศกึษา
ยงัเป็นตวัเชื่อมโยงความรูใ้นวชิาต่างมาประยุกตใ์ชใ้นการดาํรงชวีติรว่มกนั โดยการจดักจิกรรมการ
เรยีนในหอ้งเรยีน และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่างๆ ดว้ย 
      5. สงัคมศกึษามบีทบาทพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถปฏบิตัิตนในฐานะพลเมอืง (Citizen 
Actor) โดยการประยุกต์ความรู้ เจตคติ ค่านิยม และทกัษะที่ได้รบัโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม 
    นิภา หริญัโชต ิ(2547: 36 - 37) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีว่่าดว้ยการอยู่ร่วมกนั บนโลกทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ตลอดเวลาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ ซึง่แตกต่างกนัอยา่ง หลากหลาย การปรบัตวัเองกบั
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บรบิทสภาพแวดลอ้ม ทาํใหเ้ป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบ มคีวามสามารถ ทางสงัคม มคีวามรู ้ ทกัษะ 
คุณธรรม และคา่นิยมทีเ่หมาะสม โดยใหผู้เ้รยีนเกดิความเจรญิงอกงามในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
     ดา้นความรู ้ 
     กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมจะใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในเน้ือหาสาระ
ความคดิ รวบยอด และหลกัการสาํคญั ๆ ในสาขาวชิาต่าง ๆ ทางสงัคมศาสตร ์ ไดแ้ก่ ภูมศิาสตร ์
ประวตัศิาสตร ์ รฐัศาสตร ์ จรยิธรรม สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร ์ กฎหมาย ประชากรศกึษา และ
สิง่แวดลอ้ม ศกึษาตาม ขอบเขตทีก่ําหนดไวใ้นแต่ละระดบัชัน้ โดยจดัการเรยีนรู ้ ในลกัษณะบูรณา
การ หรอื สหวทิยาการ  
     ดา้นทกัษะและกระบวนการ  
     ในการเรยีนสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันาธรรมนัน้ ผูเ้รยีนควรจะไดพ้ฒันากระบวนการ 
ต่างๆ จนเกดิทกัษะและกระบวนการดงัน้ี  
       1. ทกัษะความคดิ เช่นการสรุปความคดิ การแปลความ การวเิคราะหห์ลกัการและการ 
นําไปใชต้ลอดจนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
       2. ทกัษะการแกป้ญัหาตามกระบวนการทางสงัคมศาสตร ์ กระบวนการสบืสอบ เช่น 
ความสามารถในการตัง้คาํถาม และการตัง้สมมตฐิานอยา่งมรีะบบ การรวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลู 
การทดสอบสมมตฐิานและสรปุเป็นหลกัการ 
       3. ทกัษะการเรยีนรู ้ เช่นความสามารถในการแสวงหาขอ้มลูความรู ้ โดยการอ่าน  
การฟงั และการสงัเกต ความสามารถในการสื่อสาร โดยการพดู การเขยีน และการนําเสนอ
ความสามารถใน การตคีวาม การสรา้งแผนภูม ิแผนที ่ตารางเวลา และการจดบนัทกึ รวมทัง้การใช้
เทคโนโลยแีละสือ่ วารสาร สนเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู ้ 
       4. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม เชน่ ความสามารถ ในการเป็นผูนํ้าและ ผูต้ามในการทาํงาน 
กลุ่ม มสีว่นรว่มในการกําหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่มปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ย 
ความรบัผดิชอบ สรา้งสรรคผ์ลงาน ชว่ยลดขอ้ขดัแยง้และแกป้ญัหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
     ดา้นเจตคตแิละคา่นิยม  
     กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จะช่วยพฒันาเจตคตแิละค่านิยมเกีย่วกบั 
ประชาธปิไตยและความเป็นมนุษย ์ เช่น รูจ้กัตนเอง พึง่ตนเอง มวีนิยั มคีวามกตญัญ ูรกัเกยีรตภิูมิ
แห่ง ตน มนิีสยัการเป็นผูผ้ลติทีด่ ี มคีวามพอดใีนการบรโิภค เหน็คุณค่าของการทํางาน รูจ้กั
วเิคราะห ์ การ ทํางานเป็นกลุ่ม รกัทอ้งถิน่ รกัประเทศชาต ิ เหน็คุณค่าอนุรกัษ์และพฒันา
ศลิปวฒันธรรมและ สิง่แวดลอ้ม ศรทัธาในหลกัธรรมของศาสนาและการปกครองของศาสนา และ
การปกครองของศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ  
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     ดา้นการจดัการและการปฏบิตั ิ 
     กจิกรรมการเรยีนในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิ
ทกัษะ ในการทาํงานกลุ่ม สามารถนําความรู ้ ทกัษะ เจตคตแิละค่านิยมทีไ่ดร้บัการอบรมบ่มนิสยั  
มาใชใ้นการ แกป้ญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีนได ้ 
     จากความสําคญัของกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมสรุปไดว้่า เป็นกลุ่ม
สาระที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัศาสตร์ต่างทางสงัคมที่ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจได้ทัง้  
เรื่องทางธรรมชาต ิศาสนาที่ตนนับถอืและการปฏสิมัพนัธ์ของมนุษยต์ัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั และ
สามารถนําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการตดัสนิใจในการดําเนินชวีติในสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาร่วมกบัผู้อื่นได้ในฐานะพลเมอืงที่ดขีองไทยและพลโลก รวมทัง้สามารถนําความรูท้าง
หลกัธรรม จรยิธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอืมาปรบัประยกุตใ์ชใ้หผู้เ้รยีนดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
    3.2 คณุภาพของผูเ้รียนจากกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
    ศริวิรรณ วงศส์วสัดิ ์(2549: 34) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้ําหนดใหก้ลุ่มสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานทีน่กัเรยีนตอ้งเรยีนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่ 1 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ประกอบดว้ยศาสตรต่์างๆ หลายสาขา มลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะกระบวนการ มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงคร์วมทัง้ได้
แสดงบทบาทและความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสภาพแวดลอ้ม 
    นิภา หริญัโชต ิ(2547: 37 - 38) กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มุง่เน้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ มทีกัษะกระบวนการ มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ รวมทัง้ไดแ้สดง
บทบาทและความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่นและต่อสภาพแวดลอ้ม  
    จากองคป์ระกอบดงักล่าว ทาํใหก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมมจุีดเน้นใน
การ สรา้งคุณภาพของผูเ้รยีน ดงัน้ี  
      1 ยดึมัน่ในหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีค่นนบัถอื สามารถนํา หลกัธรรม
คาํสอนไปใชป้ฏบิตัใินการอยูร่่วมกนัได ้ เป็นผูก้ระทําความด ี มคี่านิยมทีด่งีาม พฒันาตนเอง อยู่
เสมอ รวมทัง้บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคมสว่นรวม  
      2 ยดึมัน่ ศรทัธา และธํารงรกัษาไวซ้ึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัม ี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบิตัติามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
และวฒันธรรมไทย รวมทัง้ถ่ายทอดสิง่ทีด่งีามไวเ้ป็นมรดกของชาต ิเพื่อสนัตสิุขของสงัคมไทย และ 
สงัคมโลก 
      3. มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อการดํารงชวีติ 
อยา่งมดุีลยภาพ และสามารถนําหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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      4. เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีจนถงึปจัจุบนั ภาคภูมใิจในความเป็นไทย 
ทัง้ในอดตีและปจัจุบนั สามารถใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าวเิคราะหเ์หตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็น 
ระบบและนําไปสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้ 
      5. มปีฏสิมัพนัธท์ีด่งีามระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม เป็นผูส้รา้ง 
วฒันธรรม มจีติสาํนึก อนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
    จากคุณภาพของผูเ้รยีนกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สรุปไดว้่า ผูเ้รยีน
ตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยมทีพ่งึประสงคข์องสงัคมไทย เป็นพลเมอืงทีม่ขีองสงัคมไทย มคีวาม
ภาคภูมใิจในความเป็นไทยและดํารงรกัษาความเป็นไทยไว ้สามารถดํารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีงรวมทัง้มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัเพือ่นมนุษยแ์ละใชท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
    3.3 กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและและวฒันธรรม  
   คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2547 469 (2)) กจิกรรมการเรยีนรูใ้น
วิชาสงัคมศึกษาเป็นประสบการณ์ที่จดัขึ้นในลักษณะที่มีส่วนสมัพนัธ์กับบทเรียนตามหลักสูตร
กําหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้และความเข้าใจในเน้ือหาอย่างถ่องแท้เป็นประการแรก 
ประการต่อมา เพื่อพฒันาทกัษะให้เกิดแก่ผูเ้รยีนทัง้ทกัษะในด้านวชิาการ เช่น ฝึกฝนการค้นหา
ความรูอ้ยา่งมรีะบบระเบยีบ ฯลฯ และทกัษะทางสงัคม เช่น การเป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุ่มตามระบอบ
ประชาธปิไตย การมมีนุษยสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น หรอืการเป็นผูนํ้าของกลุ่ม เป็นตน้ และประการสุดทา้ย 
ผูเ้รยีนทีป่ฏบิตักิจิกรรมการเรยีนในวชิาสงัคมศกึษาจะไดร้บัการพฒันาเจตคตทิีด่อีกีดว้ย เช่น การ
เปลีย่นแปลงทศันคตไิปในทางทีด่ ีหรอืการมคีา่นิยมทีพ่งึประสงค ์เป็นตน้ 
   นิภา หริญัโชต ิ(2547: 37 - 38) การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและ
วฒันธรรมตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั และวุฒภิาวะของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มจดัการเรยีนรูข้อง
ตนเอง พฒันาและขยายความคดิของ ตนเองจากความรูท้ีเ่รยีน  
   หลกัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและวฒันธรรม ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ไดแ้ก่  
     1 จดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามหมาย โดยเน้นแนวคดิทีส่าํคญั ๆ ทีผู่เ้รยีนสามารถ 
นําไปใชท้ัง้ในและนอกโรงเรยีนได ้เป็นแนวคดิ ความรูท้ีค่งทน ยัง่ยนื มากกว่าทีจ่ะศกึษาในสิง่ทีเ่ป็น 
เน้ือหาหรอืขอ้เทจ็จรงิทีม่ากมายกระจดักระจายแต่มแีก่นสาร ดว้ยการจดักจิกรรมทีม่คีวามหมายต่อ 
ผูเ้รยีนดว้ยการประเมนิผลผลทีท่ําใหผู้เ้รยีนตอ้งใส่ใจในสิง่ทีเ่รยีน เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเขาไดเ้รยีนรู้
และ สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง  
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     2 จดัการเรยีนการสอนที่บูรณาการตัง้แต่หลกัสูตรหวัขอ้ที่จะเรยีน โดยเชื่อมโยง 
เหตุการณ์ พฒันาการต่าง ๆ ทัง้ทัง้ในในอดตีและในปจัจุบนัทีเ่กดิขึน้ในโลกเขา้ดว้ยกนั บูรณาการ 
ความรู ้ทกัษะค่านิยม และจรยิธรรมลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิ ดว้ยการใชแ้หล่งความรู ้ สื่อและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และสมัพนัธก์บัวชิาต่าง ๆ  
    3 จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันา ค่านิยม จรยิธรรม จดัหวัขอ้หน่วยการเรยีนที ่
สะทอ้นค่านิยมจรยิธรรม ปทสัถานในสงัคม การนําไปใชจ้รงิ ในการดาํเนินชวีติช่วยผูเ้รยีนใหไ้ดค้ดิ 
อยา่งมวีจิารณญาณ ตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ ยอมรบัและเขา้ใจในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างไปจากตน 
และรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม 17  
    4 จดัการเรยีนการสอนทีท่า้ทาย คาดหวงัใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวท้ัง้ในสว่น 
ตนและการเป็นสมาชกิกลุ่ม ใหผู้เ้รยีนใชว้ธิกีารสบืเสาะ จดัการกบัการเรยีนรูข้องตนเอง ใสใ่จและ 
เคารพในความคดิของผูเ้รยีน  
    5 จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการปฏบิตัใิหผู้เ้รยีน ไดพ้ฒันาความคดิ ตดัสนิใจ สรา้งสรรค์
ความรูด้ว้ยตนเอง จดัการตวัเองได ้มวีนิยัในตนเอง ทัง้ดา้นการเรยีนและการดาํเนินชวีติ เน้นการจดั 
กจิกรรมทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนนําความรูค้วามสามารถไปใชใ้นชวีติจรงิ  
 ครผููส้อนกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและวฒันธรรม ตอ้งมคีวามเชื่อว่าผูเ้รยีนทุกคน 
เรยีนรูไ้ดแ้มว้่าอาจจะไมใ่ช่เดก็ทุกคนทีป่ระสบความสาํเรจ็ ในการเรยีนในระดบัทีเ่ท่ากนั ดงันัน้การ
จดั กระบวนการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและวฒันธรรมนัน้ ครผููส้อนควรใชว้ธิกีาร
สอนที ่หลากหลายผสมผสานกนัเหมอืนกบัการสอนอื่น ๆ เพราะว่าไมม่วีธิกีารสอนวธิใีดวธิหีน่ึงทีด่ี
ทีส่ดุเพยีง วธิเีดยีว การสอนทีด่คีอื การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะกบัสถานการณ์ ครผููส้อนทีม่ี
ประสบการณ์ ในการสอน และนกัการศกึษาในปจัจุบนัรูว้่าการพฒันารปูแบบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบั ครผููส้อนซึง่มบุีคลกิภาพต่างกนั ผูเ้รยีนทีม่คีวามแตกต่างกนั และบรบิททีแ่ตกต่างกนั 
เป็นสิง่ทีท่าํได ้ ครผููส้อนบางคนและนักเรยีนบางกลุ่ม อาจชอบใชว้ธิสีอนเป็นรายบุคคลครบูางคน
และนักเรยีนบาง กลุ่มอาจชอบใชว้ธิสีอนดว้ยการอภปิรายการทาํงานกลุ่มนกัเรยีนบางคนและบาง
กลุ่มอาจชอบใชท้ัง้ สองวธิ ีอยา่งไรกต็ามตวัครผููส้อนเองกจ็ะตอ้งมคีวามยดืหยุน่ ใจกวา้ง ยอมรบัฟงั
ความคดิเหน็ของ ผูเ้รยีนบา้ง พรอ้มทัง้มกีารวางแผนการสอนไวล้่วงหน้าเป็นอยา่งด ี 
 จากกระบวนการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและและวฒันธรรม สรุปไดว้่าควร 
จดัการเรยีนการสอน ทีเ่รยีบเรยีงขึน้โดยอาศยัหลกัการทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูรทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใน
การเรยีนการสอน โดยเน้นการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายและใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย ทา้ทาย
ความสามารถของผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาถงึระดบัทีต่อ้งการ รวมทัง้พฒันาค่านิยมและจรยิธรรม
ที่ดสีามารถนําไปใช้ในสงัคมได้ รวมถึงการประเมนิผลควรใช้การประเมนิที่สอดคล้องกบัวธิสีอน
อยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง และตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีว่ดัไดจ้ากการปฏบิตังิาน การสอบ หรอืแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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  3.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ภพ เลาหไพบูลย ์(2542: 387-389) กล่าวว่า “ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหมายถงึ พฤตกิรรม
ทีแ่สดงออกถงึความสามารถในการกระทําสิง่หน่ึงสิง่ใดไดจ้ากทีไ่ม่เคยกระทําไดห้รอืกระทําไดน้้อย
ก่อนทีจ่ะมกีารเรยีนการสอน และเป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัได ้
  พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (คงฤทธิ ์นนัทบุตร, 2552: 19 ,อา้งองิจาก พวงรตัน์ ทวรีตัน์) ไดใ้ห้
ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวว้่า หมายถงึคุณลกัษณะรวมทัง้ความรูค้วามสามารถหรอื
มวลประสบการณ์ทัง้ปวงทีบุ่คคลไดร้บัจากประสบการณ์การเรยีนการสอน ทาํใหบุ้คคลเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมดา้นต่างๆ 
  เดโช สวนานนท ์ (คงฤทธิ ์นนัทบุตร, 2552: 19,อา้งองิจาก เดโช สวนานนท)์ กล่าวถงึ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า หมายถงึ ความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บัจากความพยายาม จากการลงแรง เพื่อมุง่
ในจุดหมายปลายทางทีต่อ้งการ หรอือาจจะ หมายถงึ ความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บัแต่ละดา้น 
  อารมณ์ เพชรชื่น (คงฤทธิ ์นนัทบุตร, 2552: 19 ,อา้งองิจาก อารมณ์ เพรชชื่น) กล่าวว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนการสอน การฝึกฝนหรอืประสบการณ์
ต่างๆ ทัง้ทีโ่รงเรยีน ทีบ่า้น และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
  ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2538: 146-147) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่ เป็นแบบทดสอบทีว่ดัความรูข้องนกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้ 
  กล่าวโดยสรุปว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง พฤติกรรม ความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถ เจตคต ิทีเ่กดิหลงัขึน้จากทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนจนทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางดา้นความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และเจตคต ิและเป็นสิง่ทีส่ามารถวดัได ้
 
  3.6 การวดัและประเมินผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 
  สนัต ์ธรรมบาํรงุ (2522: 157) กล่าววา่ การวดัผล หมายถงึการเกบ็ขอ้มลูความจรงิเกีย่วกบั
การสอน โดยนําขอ้มูลเหล่านัน้มาใชป้รบัปรุงการเรยีนการสอนนัน้ ใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ และ
เป็นขบวนการต่อเน่ืองกบัการสอนเรื่อยไป การวดัผลอาจมหีลายวธิ ีเช่น การทดสอบ การสงัเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจงานและวิธีอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย สําหรับประเมินค่า  
ดคูวามสามารถของนักเรยีน การประเมนิผล เป็นขบวนการนําผลการวดัหลายๆ ครัง้ หลายๆ ดา้น 
หรอืประเมนิว่า นักเรยีนคนใด เรยีนอ่อน เน้ือหาตอนใดควรแกไ้ข หรอืการสอนของครวูชิาใด เรื่อง
ใดที่มคีุณภาพไม่ถงึระดบั เป็นต้น ในการศกึษา เราอาจประเมนิผลโดยการพจิาณาถงึความเจรญิ
งอกงามของนกัเรยีน ทศันคต ิทกัษะการทาํงาน ความรูค้วามเขา้ใจ ความซาบซึง้และอื่นๆ 
   ไพศาล หวงัพาณิช (2523: 19 - 20) ไดอ้ธบิายถงึความหมายของการวดัและประเมนิผล
ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาหาจํานวนปริมาณ อันดับ หรือ
รายละเอยีดของคุณลกัษณะ หรอืพฤตกิรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเ้ครื่องมอืเป็นหลกัใน
การวดักระบวนการดงักล่าว จะทําใหไ้ด้ตวัเลขหรอืขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ ที่ใช้แทนจํานวนและ
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ลกัษณะที่วดันัน้ และการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน ตีราคา ลงสรุป เพื่อ
พจิารณาความเหมาะสม หรอืหาคุณค่าของคุณลกัษณะและพฤตกิรรม เช่น ผลการเรยีน ผลปฏบิตั ิ
โดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ได้จากการวดัผลเป็นหลัก และใช้วิจารณญาณประกอบการ
พจิารณา 
   ไพศาล หวงัพานิช (2526: 89) ไดแ้บ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามจุดหมาย และลกัษณะ
สาระทีจ่ดัการเรยีนรู ้ซึง่สามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุง่หมายและลกัษณะสาระ ดงัน้ี 
     1. การวดัผลดา้นปฏบิตั ิ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏบิตั ิ หรอืทกัษะของ
ผูเ้รยีน โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความสามารถในรปูแบบของการกระทาํจรงิเป็นผลงาน เช่นวชิา
ศลิปศกึษา พลศกึษา การงาน เป็นตน้ การวดัผลแบบน้ี จงึตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏบิตั ิ(Performance 
Test ) 
     2. การวดัผลดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกีย่วกบัเน้ือหา อนัเป็น
ประสบการณ์ของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อนัรวมถงึพฤตกิรรมความสามารถดา้นต่างๆ สามารถวดัผล
ไดโ้ดยใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (Achievement Test) 
   พชิติ ฤทธิจ์รญู (2545: 3 - 5) กล่าวว่า การวดัผล หมายถงึ กระบวนการกําหนดตวัเลข
หรอืสญัลกัษณ์ใหก้บับุคคล สิง่ของ หรอืเหตุการณ์อย่างมกีฎเกณฑ ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทนปรมิาณ 
หรือคุณภาพของคุณลกัษณะที่จะวดั จะต้องมีองค์ประกอบของการวดัผล 3 ประการ คือ หน่ึง 
ปญัหาหรอืสิง่ที่จะวดั สอง เครื่องมอืวดัหรอืเทคนิควธิีการรวบรวมขอ้มูล สาม ขอ้มูลเชงิปรมิาณ 
หากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจะต้องมีจํานวนและหน่วยวัด หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมี
รายละเอยีดทีแ่สดงคูนลกัษณะซึ่งอาจไม่ใช่ตวัเลข การประเมนิผลหมายถงึ การตดัสนิคุณค่า หรอื
คุณภาพของผลทีไ่ดจ้ากการวดัโดยเปรยีบเทยีบกบัผลการวดัอื่นๆ หรอืเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้สามารถเขยีน
แสดงไดด้งัน้ี 

 
    สุนนัท ์ศลโกสุม (2525: 15 -  16) ไดก้ล่าวถงึการวดัผลและประเมนิผลว่า การวดัผล 
หมายถึง ขบวนการในการนําสิง่เรา้เขา้ไปเรา้คุณลกัษณะที่ต้องการวดั เป็นการทําให้ผูถู้กเรา้ได้
แสดงปฏกิริยิาหรอืพฤตกิรรมโตต้อบของคุณลกัษณะนัน้ๆ ออกมาเป็นการกระทาํหรอืการแสดงออก
ที่ส ังเกตได้และวัดได้ ผลที่ได้อาจเป็นตัวเลขหรือสญัลักษณ์ที่แทนคุณภาพ หรือปริมาณของ
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา และ การประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการในการตดัสนิวนิิจฉัย ตรีาคา 
ลงสรปุ สิง่สาํเรจ็รปูสิง่ใดสิง่หน่ึงอยา่งมหีลกัเกณฑ ์
     หลกัการประเมนิทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Learner Centered Assessment) ว่า
จุดมุ่งหมายเบือ้งตน้ของการประเมนิผูเ้รยีนคอืเพื่อ พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การ
กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบระบบการประเมนิ ควรเป็นผลทีเ่กดิจากการ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดแ้สดงความสามารถทีแ่ทจ้รงิออกมา และสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแรงจงูใจและความ ตัง้ใจในการเรยีนรู ้

การประเมินผล = การวดัผล + การตดัสินคุณค่า 
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พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กักาํกบัดแูล และประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง (สนุนัท ์ศลโกสมุ, 2525: 
5) ดงัน้ี 
     1 การวดัความรู ้ ทกัษะ กระบวนการ และยุทธศาสตรท์ีป่ระเมนิ สอดคลอ้งตามที ่
นกัเรยีนใชใ้นกระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรและตามประสบการณ์ในชวีติประจาํวนั  
     2 การประเมนิผลควรอาศยัขอ้มลูจากการปฏบิตัภิาระงานทีม่อบหมายใหน้กัเรยีน ปฏบิตัิ
ทีส่อดคลอ้งกบังานทีเ่ป็นสภาพจรงิ และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและแผนการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  
     3 การประเมนิและการตดัสนิผลการเรยีนใชข้อ้มลูจากผลการสอบแบบทดสอบ มาตรฐาน 
ประกอบกบัผลการเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีนทีเ่ป็นพฤตกิรรมในแผนการเรยีนรูก้ารปฏบิตังิาน และ ผลงาน
ของผูเ้รยีน  
     4 การประเมนิต้องเป็นธรรมกบัผูเ้รยีนทุกคนโดยไม่มคีวามลําเอยีงทางพืน้ฐานทาง 
วฒันธรรม ภาษา เชือ้ชาต ิเพศ และภมูหิลงัทางผลสมัฤทธิ ์ 
     5 การประเมนิในชัน้เรยีนควรกระทําอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูระยะยาวสาํหรบัใช ้
เป็นหลกัฐานการพฒันาและความกา้วหน้าของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
     6 การประเมนิควรจะรวมถงึการวดัแรงจงูใจ เจตคต ิและจติพสิยัของผูเ้รยีนต่อการ เรยีน  
     7  ผลการประเมนิควรใหข้อ้มลูป้อนกลบั อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รยีน 
ผูเ้กีย่วขอ้ง และการปรบัปรงุแผนการเรยีนรู ้ 
     8 การวดัผลจากการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน และผลการสอบวดั ผูส้อนตอ้งพจิารณา 
คําตอบที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผล และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการทํางานที่
ผดิพลาด หรอืการสอนทีบ่กพรอ่งนัน้  
     9  การประเมนิควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกความรูค้วามเขา้ใจทกัษะ 
กระบวนการทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นอสิระ 
   พนสั  หนันาคนิทร ์(2528: 243) ไดก้ล่าวถงึการวดัและประเมนิผลว่า การวดัผล หมายถงึ 
การเปรยีบเทยีบสิง่ที่เราต้องการทราบปรอืปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้กบัมาตรฐานที่เรากําหนดขึน้ใช้
หรอืมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัวา่เป็นมาตรฐานทีถู่กตอ้ง และการประเมนิผล หมายถงึ การนําคะแนน
หรอือาจเรยีกได้ว่าข้อมูลมาทําการกําหนดคุณค่า ว่าคะแนนที่นักเรยีนคนใดคนหนึ่งได้รบันัน้มี
คุณค่าที่น่าพึงพอใจเพียงไร การประเมินผลนัน้ไม่มีมาตรฐานตายตัว อาจจะต้องพิจารณาถึง
สิง่แวดลอ้มและองคป์ระกอบอื่นอกีดว้ย โดยเหตุน้ีจงึมกัจะถอืวา่การประเมนิผลมลีกัษณะเชงิปรชัญา 
สว่นการวดันัน้ถอืวา่มลีกัษณะเป็นวทิยาศาสตร ์
   กรมวชิาการ (2544: 56) กล่าวว่า ในการวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่เน้นความสามารถและคุณลกัษณะที่แท้จรงิของผูเ้รยีนจะต้องใช้วธิกีารและเครื่องมอืที่
หลากหลาย เชน่ 
     1. การทดสอบ เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบความรู ้ ความคดิ ความกา้วหน้าในสาระ
การเรยีนรู ้มเีครื่องมอืวดัหลายแบบ เช่น แบบทดสอบเลอืกตอบ แบบเตมิคาํสัน้ๆ แบบถูกผดิ แบบ
จบัคู ่เป็นตน้ 
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      2. การสงัเกต เป็นการประเมนิพฤตกิรรมการมปีฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีน เชน่ 
ความสมัพนัธใ์นการทาํงานกลุ่ม การวางแผน ความอดทน วธิกีารแกป้ญัหา การใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์
ต่างๆ ในระหวา่งการเรยีนการสอนและการทาํกจิกรรมต่างๆ โดยผูส้อนสามารถสงัเกตไดต้ลอดเวลา 
ซึง่จะบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสงัเกตทีส่รา้งขึน้ 
      3. การสมัภาษณ์ เป็นการสนทนาซกัถามพดูคุย เพื่อคน้หาขอ้มลูทีไ่ม่อาจพบเหน็ได้
อยา่งชดัเจนในสิง่ทีน่กัเรยีนประพฤตปิฏบิตั ิ
      4. การประเมนิภาคปฏบิตั ิ เป็นการประเมนิการกระทํา การปฏบิตังิานในการสรา้ง
ผลงานใหส้าํเรจ็ โดยผูส้อนตอ้งจดัทําประเดน็การประเมนิและเครื่องมอืเพื่อประกอบการประเมนิ
ดว้ยเชน่ Scoring Rubric, Rating Scale หรอื Checklist เป็นตน้ 
      5. การประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมนิความสามารถในการผลติผลงาน 
การบรูณาการความรู ้รวบรวมผลงาน การคดัเลอืกผลงานและศกัยภาพในการเรยีนรู ้
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2520: 178) ไดก้าํหนดการประเมนิผลวชิาสงัคมศกึษาแนวใหมใ่หม้ี
การวดัเจตคต ิ และความสามารถเชงิพฤตกิรรมอื่นๆ ไมไ่ดว้ดัความรูแ้ต่อยา่งเดยีว วธิกีารวดัทาํได้
หลายวธิ ีเชน่ 
      1. การสงัเกต สงัเกตจากความประพฤตกิารเล่น การทาํงานรว่มกบัเพื่อน การรกัษาสา
ธารณสมบตั ิ การไม่ดูดายในการทํางาน การแสดงออกทางความคดิ ความรบัผดิชอบและ
ความสาํเรจ็ในการทาํงาน 
      2. การตรวจผลงานในภาคปฏบิตั ิการทาํแผนทีแ่ผนผงั ภาพจาํลอง การรายงาน การ
ตรวจสมดุจดงาน และกจิกรรมทุกอยา่งในการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 
      3. การสมัภาษณ์เมื่อจบเรื่อง หรอืกจิกรรมหน่ึงๆโดยใชว้ธิซีกัถามเพื่อวดัความรู ้ 
วดัความเขา้ใจเจตคต ิความคดิเหน็และการประเมนิตนเอง 
      4. การทดสอบดว้ยการตัง้คําถามใหค้รอบคลุมสิง่ทีเ่รยีนไปแลว้ในระยะหน่ึงๆใหม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้เพือ่วดัความรู ้ความเขา้ใจ และความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2547 469 (2)) ไดก้ล่าวถึง  
การวดัผลวชิาสงัคมศกึษาควรวดัใหค้รบทุกดา้นทัง้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคต ิโดยใช้
เครื่องมอืหลายอย่างประกอบกนัในการวดัความสามารถของผู้เรยีนครูควรใช้การวดัผลทัง้แบบ
ทางการและแบบไมเ่ป็นทางการควบคู่กนัไป การวดัผลแบบทางการ ไดแ้ก่ การทดสอบ หรอืการใช้
แบบสอบถาม สว่นการวดัแบบไมเ่ป็นทางการนัน้ครอูาจใชก้ารสงัเกตหรอืการซกัถามนกัเรยีนขณะที่
กาํลงัสอนแลว้สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนกไ็ด ้
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลวชิาสงัคมศกึษามหีลายชนิด แต่ทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงและครู
สามารถสรา้งขึน้มาใชไ้ดเ้องในโรงเรยีนแยกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
    1. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    2. แบบวดัพฤตกิรรมทางสงัคมของผูเ้รยีน 
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     การประเมนิผลการเรยีนสงัคมศกึษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของการเรยีนการสอน ครู
จงึมหีน้าที่จะต้องทําการประเมนิผลการเรยีนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรยีน เพื่อจุดประสงค์ใหญ่  
4 ประการ คอื 
       1. เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนของนกัเรยีน 
          1.1 ประเมนิผลก่อนเรยีน 
          1.2 ประเมนิผลหลงัเรยีน 
       2. เพือ่ปรบัปรงุการสอนของคร ู
       3. เพือ่ตดัสนิผลการเรยีน 
       4. เพือ่พฒันาพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
       กล่าวโดยสรุปว่า การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษานัน้ สามารถ
วดัไดท้ัง้ดา้นทกัษะ เจตคต ิและดา้นเน้ือหา โดยใชแ้หล่งขอ้มลูและวธิกีารทีห่ลากหลายรวมทัง้มกีาร
ประเมนิที่เป็นธรรมและต่อเน่ือง รวมทัง้การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิของนักเรยีนแต่ละ
บุคคลเพือ่ใหนํ้าผลทีไ่ดจ้ากการวดัและประเมนิผลไปใชใ้นการพฒันาของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking Ability) 
   2.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหห้มายความว่า คาํว่า คดิ คอื ทาํให้
ปรากฏเป็นรปูหรอืประกอบใหเ้ป็นเรือ่งขึน้ในใจ ใครค่รวญ ไตรต่รอง สว่นคาํวา่ วเิคราะห ์ม ี
ความหมายว่า ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศกึษาใหถ่้องแท ้ ดงันัน้คดิวเิคราะหจ์งึมี
ความหมายว่า ทาํใหป้รากฏเป็นรปูหรอืเป็นเรื่องขึน้ในใจ โดยการใครค่รวญ ไตรต่รอง โดยการแยก
ออกเป็นสว่นๆ เพือ่ศกึษาใหถ่้องแท ้
   กรมสุขภาพจติ (2542: 140) ใหค้วามหมายการคดิวเิคราะหว์่า เป็นความสามารถของ
บุคคลทีจ่ะวเิคราะหแ์ยกแยะขอ้มลู ขา่วสาร ปญัหาและสถานการณ์ต่างๆ รอบตวั ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ถอืเป็นทกัษะพืน้ฐานในการพฒันาทกัษะอื่นๆ ของบุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะทางสงัคม 
หรอืการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีดเป็นตน้ 
   ดวิอี ้ (ชาํนาญ เอีย่มสาํอาง. 2539: 51; อา้งองิจาก Dewey. 1933: 30) ใหค้วามหมาย
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การคดิอยา่งใครค่รวญไตรต่รอง โดยอธบิายขอบเขตของ
การคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสิ้นสุดลงด้วย
สถานการณ์ทีม่คีวามชดัเจน 
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   รชัเชลล ์ (วไิลวรรณ ปิยปกรณ์. 2535: 20; อา้งองิจาก Russel. 1956: 281–282) ให้
ความหมายการคดิวเิคราะหเ์ป็นการคดิเพื่อแกป้ญัหาชนิดหน่ึง โดยผูค้ดิจะต้องใชก้ารพจิารณา
ตดัสนิในเรื่องราวต่าง ๆ ว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย การคดิวเิคราะหจ์งึเป็นกระบวนการประเมนิ
หรอืการจดัหมวดหมู ่โดยอาศยัเกณฑท์ีเ่คยยอมรบักนัมาแต่ก่อน ๆ แลว้ สรปุหรอืพจิารณาตดัสนิ 
   บลูม (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 41- 44; อา้งองิจาก Bloom. 1956)ให้
ความหมายความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสว่นยอ่ยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรอืเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไรมคีวามสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุอะไร
เป็นผลและทีเ่ป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการอะไร 
   เอนนิส (มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Ennis. 1962: 83) ไดใ้หค้าํนิยามไวค้รัง้แรก
วา่ การคดิวเิคราะหเ์ป็นการประเมนิขอ้ความไดถู้กตอ้ง ต่อมาไดใ้หค้าํนิยามใหมว่่า การคดิวเิคราะห์
เป็นการคดิแบบตรกึตรองและมเีหตุผล เพือ่การตดัสนิใจก่อนทีจ่ะเชื่อหรอืก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิ
   วตัสนั และเกลเซอร ์(มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Watson; & Glaser. 1964: 11) 
ใหค้วามหมายของการคดิวเิคราะหว์่า เป็นสิง่ทีเ่กดิจากสว่นประกอบของทศันคตคิวามรู ้และทกัษะ
โดยทศันคตเิป็นการแสดงออกทางจติใจ ตอ้งการสบืคน้ปญัหาทีม่อียู่ความรูจ้ะเกีย่วขอ้งกบัการใช้
เหตุผลในการประเมนิสถานการณ์ การสรปุความอยา่งเทีย่งตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม 
สว่นทกัษะจะประยกุตร์วมอยูใ่นทศันคตแิละความรู ้
   กู๊ด (ฤทยัวรรณ คงชาต.ิ 2544: 52; อา้งองิจาก Good. 1973: 680) ใหค้วามหมายการคดิ
วเิคราะห ์เป็นการคดิอยา่งรอบคอบตามหลกัของการประเมนิและมหีลกัฐานอา้งองิ เพื่อหาขอ้สรุปที่
น่าจะเป็นไปได ้ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและใชก้ระบวนการตรรกวทิยาได้
อยา่งถูกตอ้งสมเหตุผล 
   ฮานนาฮแ์ละไมเคลิลสิ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 55-56; อา้งองิจาก
Hannah; & Michaelis. 1977) ใหค้วามหมายการคดิวเิคราะห ์ เป็นความสามารถในการแยกแยะ
สว่นยอ่ยของสิง่ต่างๆ เพือ่ดคูวามสาํคญั ความสมัพนัธ ์และหลกัการของความเป็นไป 
   อุษณี โพธสิุข (2537: 95) ใหค้วามหมายของการวเิคราะหว์่า หมายถงึการคดิทีม่เีหตุผล
และมปีระสทิธภิาพทีมุ่ง่เน้นการคดิตดัสนิใจในสิง่ทีเ่ชื่อหรอืจะทาํอยา่งไร 
   อรพรรณ ลอืบุญธวชัชยั (2538: 78) ใหค้วามหมายของการวเิคราะหว์่า หมายถงึ การคดิ 
ซึ่งเป็นการคิดที่เริม่ต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความ
ชดัเจนมเีป้าหมายในการคดิวเิคราะหข์อ้ความรูเ้พือ่ตดัสนิใจเชื่อปฏบิตั ิ
   วไิลพร คาํเพราะ (2539: 53) กล่าววา่ การคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การพนิิจพจิารณา ความ
เชื่อ ความรู ้ คาํกล่าวอา้งและสิง่ต่างๆ อยา่งสุขมุรอบคอบ โดยหาสาเหตุเพื่อสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ก่อนจะตดัสนิใจเชื่อหรอืสรปุเลอืก 
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   สุวทิย ์ มลูคาํ (2547: 9) ใหค้วามหมายว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ 
ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่อาจเป็นวตัถุ สิง่ของ 
เรื่องราวหรอืเหตุการณ์และหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ เพื่อคน้หา
สภาพความเป็นจรงิหรอืสิง่สาํคญัของสิง่ทีก่าํหนดให ้
   เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์ (2546: 25) ใหค้วามหมายความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking) ว่า เป็นความสามารถในการสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิเพื่อตอบคาํถามเกีย่วกบับางสิง่
บางอยา่ง โดยการตคีวาม การจาํแนกแยกแยะ และการทําความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของสิง่นัน้ 
และองค์ประกอบอื่นๆที่สมัพนัธ์กนัรวมทัง้เชื่อมโยงความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ขดัแย้งกนั
ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านน้ั เหตุผลทีห่นกัแน่นน่าเชื่อถอื ทาํใหเ้ราไดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นพน้ื ฐานใน
การตดัสนิใจแกป้ญัหา ประเมนิ และตดัสนิใจเรือ่งต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   ชนาธปิ พรกุล (2544: 221) กล่าวไวว้่า การคดิวเิคราะหเ์ป็นการรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดมา
จดัระบบหรอืเรยีบเรยีงใหง้า่ยแก่การทําความเขา้ใจ หรอืเป็นการแยกขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู ่โดยมี
เกณฑท์ีแ่น่นอนเพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องหมวดหมูข่อ้มลู โดยอาศยัความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์ 
   ประพนัธศ์ร ีสเุสารจั (2551: 48) ไดใ้หค้วามหมายของการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความคดิ
ในการจําแนกแยกแยะขอ้มลู องคป์ระกอบของสิง่ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นวตัถุ เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ 
ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อคน้หาความจรงิ ความสําคญั แก่นแท ้องค์ประกอบหรอืหลกัการของเรื่อง
นัน้ๆ ทัง้ทีอ่าจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิง่ต่างๆ หรอืปรากฏไดอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้หาความสมัพนัธแ์ละ
เชื่อมโยงของสิง่ต่างๆ ว่าเกีย่วพนักนัอย่างไร อาศยัหลกัการใด จนไดค้วามคดิเพื่อนําไปสู่การสรุป
การประยกุตใ์ช ้การทาํนายหรอืคาดการณ์สิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    เดอ โบโน (De Bono. 1976: 29–32) คาํว่า“คดิ” หมายความว่านึก ดาํร ิระลกึ ตรกึตรอง 
สว่นคําว่า “วเิคราะห”์ หมายความว่า ด ู สงัเกตใครค่รวญ แยกออกเป็นสว่น ๆ ดงันัน้คาํว่า  
คดิวเิคราะหจ์งึมคีวามหมายวา่ เป็นการคดิพจิารณาตรกึตรอง ใครค่รวญ อยา่งละเอยีด รอบคอบ ใน
เรื่องราวต่าง ๆ อยา่งมเีหตุผล โดยหาสว่นดสีว่นบกพรอ่งหรอืจุดเด่นจุดดอ้ยของเรื่องนัน้ ๆ แลว้ 
เสนอแนะสิง่ทีด่ทีีเ่หมาะสมนัน้อยา่งยตุธิรรม 
    จากความหมายของการคดิวเิคราะหข์า้งตน้ สรปุไดว้า่การคดิวเิคราะห ์เป็นความสามารถ
ในการจําแนกแยกแยะสิง่ต่างๆ ข้อมูล เรื่องราว หรือเหตุการณ์ โดยการใช้ความคิดที่มีเหตุผล 
ละเอยีด รอบคอบในการตดัสนิใจวา่มอีงคป์ระกอบหรอืสว่นประกอบใดบา้ง และหาความสมัพนัธแ์ละ
เชื่อมโยงระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัน้ได ้
 
     4.2 ลกัษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
    การคดิวเิคราะหต์ามแนวของบลูม (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 41–44; 
อา้งองิจาก Blomm.1956) กล่าวว่า การคดิวเิคราะหเ์ป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา
สว่นยอ่ยของเหตุการณ์เรื่องราวหรอืเน้ือหาต่าง ๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามสาํคญัอยา่งไร อะไร



68 
 

เป็นเหตุอะไรเป็นผลและทีเ่ป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการอะไร การวเิคราะหแ์บ่งแยกแยกยอ่ยออกเป็น 
3 อยา่ง ดงัน้ี 
      1. วเิคราะหค์วามสาํคญั หมายถงึ การแยกแยะสิง่ทีก่ําหนดมาใหว้่าอะไรสาํคญั หรอื 
จาํเป็นหรอืมบีทบาททีส่ดุ 
      2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์หมายถงึ การคน้หาว่าความสาํคญัยอ่ยๆ ของเรื่องราว หรอื
เหตุการณ์นัน้เกีย่วพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอยา่งไร 
      3. วเิคราะหห์ลกัการ หมายถงึ การคน้หาโครงสรา้งและระบบของวตัถุสิง่ของเรื่องราว 
และการกระทาํต่าง ๆ ว่าสิง่เหล่านัน้รวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนัน้อยูไ่ดเ้น่ืองดว้ยอะไร โดยยดึอะไร
เป็นหลกัเป็นแกนกลาง มสีิง่ใดเป็นตวัเชื่อมโยง ยดึถอืหลกัการใด มเีทคนิคอยา่งไร หรอืยดึคตใิด 
    สว่นการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ( ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  
2538: 149–154) คอืการวดัความสามารถในการแยกแยะสว่นยอ่ย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรอื
เน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มจุีดมุง่หมายหรอืประสงคส์ิง่ใด นอกจากนัน้ยงัมสีว่นยอ่ย ๆ ที่
สาํคญันัน้แต่ละเหตุการณ์เกีย่วพนักนัอย่างไรบา้ง และเกีย่วพนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเหน็ว่า
สมรรถภาพดา้นวเิคราะหจ์ะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุมาใชป้ระกอบการพจิารณา การวดัความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหแ์บ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภทคอื 
     1. วเิคราะหค์วามสาํคญั เป็นการวเิคราะหว์่าสิง่ทีอ่ยูน่ัน้อะไรสาํคญั หรอืจําเป็นหรอืมี
บทบาททีสุ่ด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสมทีสุ่ด ตวัอยา่งคาํถาม 
เชน่ ศลีหา้ขอ้ใดสาํคญัทีส่ดุ 
     2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ เป็นการหาความสมัพนัธ ์ หรอืความเกีย่วขอ้งสว่นยอ่ยใน
ปรากฏการณ์ หรอืเน้ือหานัน้ เพือ่นํามาอุปมาอุปไมย หรอืคน้หาวา่แต่ละเหตุการณ์นัน้ม ี
ความสาํคญัอะไรทีไ่ปเกีย่วพนักนั ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ เหตุใดแสงจงึเรว็กวา่เสยีง 
     3. วเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถทีจ่ะจบัเคา้เงือ่นของเรือ่งราวนัน้วา่ยดึหลกัการใด 
มเีทคนิค หรอืยดึหลกัปรชัญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นสื่อสารสมัพนัธ์เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ รถยนตว์ิง่ไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 
   การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องบลูมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกขอ้สอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์นงานวจิยัครัง้น้ี 
   มารซ์าโน (ประพนัธศ์ร ีสุเสารจั 2551: 52 - 53 อา้งองิจาก Marzano: 2001) ไดก้ล่าวว่า 
ทกัษะการคดิวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 
     1. ทกัษะการจําแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทัง้เหตุการณ์ 
เรื่องราวสิง่ของออกเป็นสว่นยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจงา่ยอยา่งมหีลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอยีดของสิง่
ต่างๆ ได ้
     2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัลําดบั จดักลุ่มของสิง่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั 
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     3. ทกัษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ 
วา่ สมัพนัธก์นัอยา่งไร 
     4. ทกัษะการสรุปความ หมายถงึ ความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากสิง่ที่
กาํหนดใหไ้ด ้
     5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนําความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ที่เกดิขึน้ใน
อนาคตได ้
 
ตาราง 2 แสดงแนวคดิของบลมูและมารซ์าโน (ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั: 53) 
 

ทกัษะการคิดวิเคราะห ์

แนวคิดของบลมู แนวคิดของมารซ์าโน 
1. การวิเคราะห์ความสําคัญหรือวิเคราะห์
เน้ือหา 

1. การจาํแนก 
2. การจดัหมวดหมู ่

2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 3. การเชื่อมโยง 
3. การวเิคราะหห์ลกัการ 4. การสรปุความ 

5. การประยกุต ์

 
 

   จอหน์ ดวิอี ้ไดก้ล่าวไวใ้นปี ค.ศ.1930 วา่ การวเิคราะหป์ระกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 
2 สว่น คอื 
     1. สถานภาพของความสงสยั ลงัเล ความซบัซอ้นยุง่ยากใจ ซึง่จะเป็นตวักาํเนิดของขอ้ 2 
     2. การสบืเสาะ คน้ควา้ คน้หา ถามไถ่ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู ความรูห้รอืคาํตอบทีช่่วยให้
หายสงสยั ผอ่นคลายจากความงนุงง ยุง่ยากใจและคลีค่ลายความซบัซอ้นต่างๆ ได ้
   วตัสนั และ เกลเซอร ์(มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Watson; & Glaser.1964: 10) 
ไดก้ล่าวถงึการคดิวเิคราะห ์วา่ประกอบดว้ยทศันคต ิความรู ้และทกัษะในเรือ่งต่างๆดงัต่อไปน้ี 
    1. ทศันคตใินการสบืเสาะ ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถในการเหน็ปญัหาและความ
ตอ้งการทีจ่ะสบืเสาะ คน้หาขอ้มลู หลกัฐานมาพสิจูน์เพือ่หาขอ้เทจ็จรงิ 
    2. ความรูใ้นการหาแหล่งขอ้มลูอา้งองิและการใชข้อ้มลูอา้งองิอยา่งมเีหตุผล 
    3. ทกัษะในการใชค้วามรูแ้ละทศันคตดิงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้จากผลการวจิยัต่างๆ วตัสนัและ
เกลเซอรส์รปุวา่การคดิวเิคราะหป์ระกอบไปดว้ยความสามารถยอ่ยๆ 5 ประการคอื 
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     ความสามารถในการอา้งองิ 
  การตัง้สมมตฐิาน 
  การนิรนยั 
  การแปลความ 
  การประเมนิขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ 
   เดรสเซล และ เมยฮ์วิ (วไิลวรรณ ปิยะปกรณ์. 2535: 20; อา้งองิจาก Derssel; & Mayhel. 
1975: 179–181) ไดส้รปุรายการทีป่ระกอบกนัเป็นการคดิวเิคราะห ์5 อยา่งดงัน้ี 
     1. ความสามารถในการนิยามปญัหา 
     2. ความสามารถในการเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการหาคาํตอบของปญัหา 
     3. ความสามารถในการระบุขอ้สนันิษฐาน 
     4. ความสามารถในการกาํหนดและเลอืกสมมตฐิาน 
     5. ความสามารถในการลงขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผลและการตดัสนิใจ 
  ขอ้สรุปเกีย่วกบัการคดิวเิคราะห ์ หลายเรื่อง พบว่า การคดิวเิคราะห ์ ประกอบดว้ยทกัษะ
เฉพาะหลาย ๆ อยา่ง ซึง่งานวจิยัแต่ละเรื่องนิยาม การคดิแตกต่างกนั แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้
พบว่า คลา้ยกนัทีค่วามหมาย จงึไดจ้ดักลุ่มทกัษะ ซึง่ประกอบกนัเป็นการคดิวเิคราะหไ์ด ้ 7 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
  การนิยาม 
  การกาํหนดสมมตฐิาน 
  กระบวนการขอ้มลู 
  การตคีวามและการสรปุอา้งองิ 
  การใชเ้หตุผล 
  การประเมนิผล 
  การประยกุต ์
  ฮดักนิส ์ (มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Hudgins. 1977: 173–180) ไดอ้ธบิาย
ทกัษะทีป่ระกอบกนัเป็นการคดิวเิคราะห ์4 ประการคอื 
     1. ผูเ้รยีนจะต้องมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการอา้งเหตุผล โดย
ขัน้ต้นผูเ้รยีนต้องมพีืน้ฐานทางมโนทศัน์และ ขอ้มูลเพยีงพอสําหรบัการพจิารณาความจรงิทีอ่าจ
เป็นไปไดข้องการอา้งเหตุผลหรอืความเป็นไปไดข้องผลลพัธท์ีค่าดการณ์ไว ้ นอกจากนัน้ ผูเ้รยีน
จะตอ้งมลีกัษณะทีจ่าํเป็นในการประเมนิการอา้งเหตุผลดว้ย 
     2. ผูเ้รยีนจะตอ้งแสวงหาหลกัฐานทีนํ่ามาใชใ้นการอา้งเหตุผลหรอืการลงสรุปโดยจะตอ้ง
พจิารณาว่า ขอ้สรุปทนํีามากล่าวอา้งมขีอ้มลูสนับสนุนหรอืไม ่ ตลอดจนการพจิารณาว่าหลกัฐานที่
นํามาอา้งองิมคีตหิรอืไม ่
     3. ผูเ้รยีนจะตอ้งพจิารณา ไตรต่รองและประเมนิทัง้หลกัฐานทีนํ่ามาใชแ้ละลกัษณะการใช้
เหตุผลทีนํ่ามาใชใ้นการอา้งเหตุผลก่อนการตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏเิสธขอ้สรปุนัน้ 
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     4. ผูเ้รยีนสามารถระบุขอ้สนันิษฐาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา้งองิเหตุผล 
  สเตรนิเบอรก์ และแบรอน (นิพล นาสมบูรณ์. 2546: 41; อา้งองิจาก Sternberg; Baron. 
1985: 40–43) ไดก้าํหนดทกัษะการวเิคราะหด์งัน้ี 
     1. การนิยามและการทาํความเขา้ใจ 
        1.1 กาํหนดและประเดน็และปญัหา 
        1.2 กาํหนดขอ้สรปุ 
        1.3 กาํหนดเหตุผล 
        1.4 กาํหนอขอ้คาํถามใหเ้หมาะสม 
        1.5 การเลอืกสรรขอ้มลู 
        1.6 เลอืกขอ้มลูและสงัเกตไดถู้กตอ้ง เชื่อถอืได ้
        1.7 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลู 
        1.8 จาํไดแ้มน่ยาํ 
     2. วนิิจฉยั แกป้ญัหา และสรปุเหตุผล 
        2.1 วนิิจฉยัและตดัสนิใจขอ้สรปุเชงิอนุมาน 
        2.2 ทบทวนและตดัสนิดว้ยการอนุมานอยา่งถูกตอ้ง 
        2.3 ทาํนายความน่าจะเป็นอยา่งมเีหตุผล 
  เซฟเวอร ์(นิพล นาสมบูรณ์. 2536: 4–5; อา้งองิจาก Shaver. 1997) ไดแ้บ่งความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ออกเป็น 3 ระดบัซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของบลูม (มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 
40; อา้งองิจาก Ennis. 1985: 44–48) ดงัน้ี 
    1. ความสามารถพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจเรือ่งราว ซึง่
ครอบคลุม การยอ่ความ การสรปุเรือ่ง การเล่าเรือ่ง การแปลความหมายเป็นความสามารถขัน้ 
พืน้ฐานของนกัเรยีนในการทาํความเขา้ใจเรือ่งราว 
    2. ความสามารถในการวเิคราะหอ์นุมานขอ้มลู ซึง่ไดแ้ก่ 
       2.1 การจาํแนก 
       2.2 การวางหลกัการ 
       2.3 การตัง้ขอ้สนันิษฐาน 
       2.4 การเปรยีบเทยีบ 
    3. ความสามารถในการตดัสนิใจและการลงสรปุความเหน็ ไดแ้ก่ 
       3.1 การวจิารณ์ 
       3.2 การประเมนิผล 
       3.3 การตดัสนิใจ 
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 ลปิแมน (มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Lipman. 1988: 38–43) กล่าวว่า ทกัษะการ
คดิวเิคราะหท์าํใหบุ้คคลมคีวามสามารถตดัสนิใจทีเ่ทีย่งตรงมากกวา่ความคดิธรรมดา ซึง่ประกอบไป
ดว้ยทกัษะดงัต่อไปน้ี 
    1. การประเมนิคา่ 
    2. การประเมนิผล 
    3. การวนิิจฉยั 
    4. การวางหลกัการ 
    5. การหาความสมัพนัธ ์
    6. การตัง้สมมตฐิาน 
    7. การเสนอความคดิเหน็ 
    8. การตดัสนิใจ 
           มนัโร และสลาเตอร ์(มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Munro; & Slater. 1985: 284) 
ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการเรยีนรู ้ซึง่จะทาํใหเ้กดิขัน้ตอนการคดิวเิคราะห ์ดงัน้ี 
    1. กระบวนการตดัสนิใจ เป็นกระบวนการทีใ่ชค้า่นิยม และหลกัฐานทีไ่ดม้าจาก
กระบวนการแกป้ญัหาทีไ่ดป้ฏบิตัมิาแลว้ ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
       1.1 ทกัษะพืน้ฐาน เป็นประสบการณ์เดมิทีใ่ชใ้นการจดัการ ขอ้มลูขา่วสารประกอบดว้ย
ทกัษะดงัน้ี 
            1.1.1 การสงัเกต ซึง่ใชส้าํนึกทัง้หมดทีม่อียูแ่ยกแยะขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้คดิเหน็ 
            1.1.2 การเปรยีบเทยีบ คุณสมบตัขิองสิง่ทีเ่หมอืนกนั 
            1.1.3 การจดักลุ่ม ของขอ้มลูทีม่อียู ่
            1.1.4 การจาํแนก ตวัอยา่งของขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้คดิเหน็ 
       1.2 ทกัษะการบูรณาการ เป็นการจดัการของจติใจทีต่อ้งอาศยัพืน้ฐาน ต่าง ๆ มาใช้
ขณะเมือ่เกดิเหตุการณ์จรงิ 
       1.3 ทกัษะพืน้ฐานจากโรงเรยีน เป็นทกัษะทีไ่ดร้บัการพฒันาจากโรงเรยีน 
       1.4 การแกป้ญัหา เป็นกระบวนการทีต่อบคาํถามหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
       1.5 การตดัสนิใจ เป็นกระบวนการของการใช้ค่านิยมและหลกัฐานที่ไดม้าจาก
กระบวนการแกป้ญัหา 
       1.6 การวเิคราะห ์เป็นทกัษะทีใ่ชส้าํหรบัการพจิารณาทีเ่ขา้ไปอยูใ่นทุกขัน้ตอน 
ของกระบวนการตดัสนิใจเป็นทกัษะทีต่อ้งการใหเ้กดิความถูกตอ้งแมน่ยาํ ในการตดัสนิใจแกป้ญัหา 
    2. กระบวนการเกดิความรู ้ เป็นขอ้มลูขา่วสารทีม่อียู่ในตวับุคคลทีเ่กดิจากประสบการณ์ 
และกระบวนการทีไ่ดม้าของขา่วสารขอ้มลู เกดิจากขัน้ตอนดงัน้ี 
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       2.1 ขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บั 
       2.2 เกดิมโนทศัน์ 
       2.3  สรปุยอ่ เกดิจากการทีไ่ดร้บัขอ้มลูและมโนทศัน์ต่างๆ เป็นขา่วสารขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ 
       2.4 การสรปุ เป็นขอ้ความรูท้ีไ่ดร้บัและเป็นคาํตอบขัน้สดุทา้ยของปญัหา 
       2.5 การวางหลกัการหรอืกฎเกณฑ ์เป็นการวางกฎทัว่ไปซึง่บุคคลไดร้บัการพฒันาและ
ประยกุตม์โนทศัน์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
   3. กระบวนการเกดิเจตคต ิ เป็นกระบวนการของความรูส้กึของบุคคลทีไ่ดร้บัการพฒันา
จากประสบการณ์ ทาํใหเ้กดิความรูส้กึชอบ ไมช่อบ ทศันคต ิค่านิยม จากความหมายและ ลกัษณะ
ของการคดิวเิคราะหท์ีก่ล่าวมาพอสรปุไดด้งัน้ี 
      3.1 การคดิวเิคราะหว์จิารณ์เป็นวธิกีารวทิยาศาสตร ์
      3.2 การคดิวเิคราะหว์จิารณ์เป็นกระบวนการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ 
      3.3 เป็นรูปแบบการคดิที่เหมาะสมกบัสงัคมประชาธปิไตยที่จะใชก้ารคดิวเิคราะห์
วจิารณ์ ในการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
      3.4 การคดิวเิคราะหว์จิารณ์เป็นกระบวนการทีใ่ชเ้หตุผลทางตรรกวทิยามาใชใ้นการ
ตดัสนิใจ 
   สวุทิย ์มลูคาํ ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะการคดิวเิคราะห ์จาํแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
    1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สําคญัของ
สิง่ของหรอืเรือ่งราวต่างๆ เชน่ การวเิคราะหส์ว่นประกอบของพชื สตัว ์ขา่ว ขอ้ความ หรอืเหตุการณ์ 
เป็นตน้ 
      ตวัอยา่ง คาํถามวเิคราะหส์ว่นประกอบ 
     - สว่นประกอบของพชืมอีะไรบา้ง 
     - อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัของการระบาดของไขห้วดันกในประเทศไทย 
     - อะไรเป็นสาเหตุทีท่าํใหน้กัเรยีนอาชวีะศกึษายกพวกตกีนั 
     - องคป์ระกอบสาํคญัของหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์อีะไรบา้ง 
     - สาระสาํคญัของการปฏริปูการเรยีนรูค้อือะไร 
  2. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของส่วนสําคญั
ต่างๆ โดยการระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิ ความสมัพนัธ์ในเชงิเหตุผลหรอืความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไมเ่กีย่วขอ้ง 
    ตวัอยา่ง คาํถามการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
    - การทีค่รอบครวัมปีญัหา สง่ผลต่อการเรยีนของนกัเรยีนอยา่งไรบา้ง 
    - การเกดิภยัธรรมชาต ิมสีว่นสมัพนัธก์บัระบบนิเวศอยา่งไรบา้ง 
    - ครไูมย่อมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน สง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนอยา่งไร 
    - รฐับาลประกาศชยัชนะสงครามยาบา้ สง่ผลดต่ีอสงัคมไทยอยา่งไร 
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     - การพฒันาประเทศกบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
   3. การวเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสมัพนัธส์ว่นสาํคญัในเรื่อง
นัน้ๆ ว่าสมัพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด เช่น การให้ผูเ้รยีนค้นหาหลกัการของเรื่อง การระบุ
จุดประสงคข์องผูเ้รยีน ประเดน็สาํคญัของเรื่อง เทคนิคทีใ่ชใ้นการจงูใจผูอ้่าน และรปูแบบของภาษา
ทีใ่ช ้เป็นตน้ 
    ตวัอยา่ง คาํถามการวเิคราะหห์ลกัการ 
    - หลกัการสาํคญัของศาสนาพทุธ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
    - หลกัการมสีว่นรว่ม ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
    - หลกัการสาํคญัของการบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ไดแ้กอะไรบา้ง 
    - หลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
    - ความมุ่งหมายของการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  วรรณา บุญฉิม (2541: 15–16) ไดส้รุปความคลา้ยคลงึกนัของทกัษะการคดิอย่างมี
วจิารณญาณระหว่างทฤษฏขีองนักจติวทิยากบัทฤษฏขีองนักปรชัญาใน 4 ขัน้ตอนย่อยของ
กระบวนการคดิดงัน้ี 
   1. ขัน้การนิยามปญัหา ตามทฤษฏขีองนักจติวทิยาเป็นการคน้หาองคป์ระกอบทีส่าํคญั
ของปญัหา ตรงกบัขัน้ตอนการทําความกระจ่างตามทฤษฏขีองนักปรชัญา ซึง่ประกอบดว้ยการ
กาํหนดคาํถามการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปญัหาและการนิยามคาํ 
   2. ขัน้ระบุขอ้มลู เน้ือหา และกระบวนการทีนํ่าเป็นในการแกป้ญัหา ตามทฤษฎขีอง
นกัจติวทิยาตรงกบัขัน้การตดัสนิความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทีนํ่ามาสนบัสนุน แหล่งขอ้มลู ตลอดจน
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ตามทฤษฎขีองนกัปรชัญา 
   3. ขัน้การนําเสนอมาใชป้ระกอบเพื่อการแกป้ญัหาตามทฤษฎขีองนกัจติวทิยา ตรงกบัขัน้
การคดิหาเหตุผล ตามทฤษฏขีองนกัปรชัญา ซึง่ประกอบดว้ยการคดิหาเหตุผลเชงิอนุมาน และการ
คดิหาเหตุผลเชงิอุปมาน 
   4. ขัน้การประเมนิความสาํเรจ็ ตามทฤษฎขีองนกัจติวทิยา ตรงกบัขัน้ในการตัง้เกณฑใ์น
การตดัสนิความเพยีงพอของคาํตอบทฤษฎขีองนกัปรชัญา 
  นิพนธ ์วงศเ์กษม (2534: 42) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการคดิวเิคราะหไ์ว ้ดงัน้ีคอื 
   1. แยกแยะความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็ 
   2. พจิารณาประเดน็ปญัหา 
   3. พจิารณา ขอ้อา้งหรอืขอ้โตแ้ยง้ทีค่ลุมเครอื 
   4. พจิารณาขอ้มลูทีแ่สดงถงึอคต ิความลาํเอยีง การโฆษณาชวนเชื่อ 
   5. แยกสิง่เกีย่วขอ้งและไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ 
   6. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู 
   7. พจิารณาเหตุผลทีผ่ดิไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ 
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   8. สรปุขอ้ความจากขอ้มลูทีม่อียู ่
  จากเอกสารขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าลกัษณะของการคดิวเิคราะหม์สี่วนประกอบหลกั 3 
ประเภท คอื วเิคราะหค์วามสาํคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ และวเิคราะหห์ลกัการทีท่ําใหบุ้คคลมี
ทกัษะความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์พื่อเพื่อใชใ้นการหาองคป์ระกอบของสว่นต่างๆ จนสามารถ
สรปุความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเหล่านัน้ได ้
 

   4.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   บลูม (Bloom 1956: 6-9,201-207) ไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายของการศกึษา (Bloom’s 
Taxonomy of Education Objectives) เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามจาํ ดา้นเจตคตแิละดา้น
ทกัษะพสิยัของบุคคลทีม่ผีลต่อความสามารถในการคดิของบลมูทีจ่าํแนกไวเ้ป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ 
   ระดบัที ่1 ระดบัความรูค้วามจาํ แยกไดเ้ป็น 
   ความรูใ้นเน้ือหา เชน่ความรูใ้นศพัทท์ีใ่ช ้และความรูใ้นขอ้เทจ็จรงิเฉพาะ 
   ความรูใ้นวธิดีาํเนินงาน เชน่ ความรูใ้นระเบยีบแบบแผนความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มและลาํดบั
ขัน้ ความรู้เกี่ยวกบัการจดัจําแนกประเภท ความรู้เกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ และความรู้เกี่ยวกบั
วธิกีาร 
    ความรูร้วบยอดในเน้ือเรือ่ง เชน่ ความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละโครงสรา้ง 
   ระดบัที ่2 ระดบัความเขา้ใจ แยกเป็น 
    การแปลความ 
    การตคีวาม 
    การขยายความ 
   ระดบัที ่3 ระดบัการนําไปใช ้แยกเป็น 
    การประยกุตใ์ช ้
   ระดบัที ่4 ระดบัการวเิคราะห ์แยกเป็น 
    การวเิคราะหส์ว่นประกอบ 
    การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
    การวเิคราหห์ลกัการ 
   ระดบัที ่5 ระดบัการสงัเคราะห ์แยกเป็น 
    การสงัเคราะหเ์กีย่วกบัการสือ่ความหมาย 
    การสงัเคราะหแ์ผนงาน 
    การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
   ระดบัที ่6 ระดบัการประเมนิคา่ แยกเป็น 
    การประเมนิคา่โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายใน 
    การประเมนิคา่โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายนอก 
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  มารซ์าโน(Marzamo. 2001: 60) ไดพ้ฒันารปูแบบจุดมุง่หมายทางการศกึษารปูแบบใหม ่
(A new Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบดว้ยความรู ้3 ประเภท และกระบวนการ
จดักระทาํกบัขอ้มลู 6 ระดบัโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  ประเภทความรู ้ไดแ้ก่ 
   1. ขอ้มลู เน้นการจดัระบบความคดิเหน็จากขอ้มลูงา่ยสูข่อ้มลูยาก เป็นระดบัความคดิ รวบ
ยอดขอ้เทจ็จรงิ ลาํดบัเหตุการณ์สมเหตุและผล เฉพาะเรือ่ง และหลกัการ 
   2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพือ่การเรยีนรู ้จากทกัษะสูก่ระบวนการอตัโนมตั ิอนัเป็น
สว่นหน่ึงของความสามารถทีส่ ัง่สมไว ้
   3. ทกัษะ เน้นการเรยีนรู ้ ทีใ่ชร้ะบบโครงสรา้งกลา้มเน้ือ จากทกัษะงา่ยสูก่ระบวนการที่
ซบัซอ้นขึน้  
  โดยมกีระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มลู 6 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัที ่1 ขัน้รวบรวม เป็นการคดิทบทวนความรูเ้ดมิ รบัขอ้มลูใหม ่และเกบ็เป็นคลงัขอ้มลู
ไวเ้ป็นการถ่ายโยงความรูจ้ากความจําถาวรสู่ความจํานําไปใชใ้นการปฏบิตักิารโดยไม่จําเป็นต้อง
เขา้ใจโครงสรา้งของความรูน้ัน้ 
  ระดบัที ่2 ขัน้เขา้ใจ เป็นการเขา้ใจสาระทีเ่รยีนรูสู้ก่ารเรยีนรูใ้หมใ่นรปูแบบการใชส้ญัลกัษณ์
เป็นการสงัเคราะหโ์ครงสรา้งพืน้ฐานของความรูน้ัน้ โดยเขา้ใจประเดน็ความสาํคญั 
  ระดบัที ่ 3 ขัน้วเิคราะห ์ เป็นการจาํแนกความเหมอืนและความต่างอยา่งมหีลกัการ การจดั
หมวดหมู่ทีส่มัพนัธ์กบัความรู ้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชีข้อ้ผดิพลาดได ้ การ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหมโ่ดยใชฐ้านความรูแ้ละการคาดการณ์ผลทีต่ามมาบนพืน้ฐานของขอ้มลู 
  ระดบัที ่ 4 ขัน้ใชค้วามรูใ้หเ้ป็นประโยชน์เป็นการตดัสนิใจในสถานการณ์ทีไ่ม่มคีําตอบ
ชดัเจน การแกไ้ขปญัหาทียุ่่งยาก การอธบิายปรากฏการณ์ทีแ่ตกต่างและการพจิารณาหลกัฐานสู่
การสรุปสถานการณ์ทีม่คีวามซบัซอ้น การตัง้ขอ้สมมุตฐิานและการทดสอบสมมุตฐิานนัน้บนพืน้ฐาน
ของความรู ้
  ระดบัที ่5 ขัน้บูรณาการความรู ้เป็นการจดัระบบความคดิ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรยีนรูท้ี่
กาํหนดการกาํกบัตดิตามการเรยีนรูแ้ละการจดัขอบเขตการเรยีนรู ้
  ระดบัที ่ 6 ขัน้จดัระบบแหง่ตน เป็นการสรา้งระดบัแรงจงูใจต่อภาวการณ์เรยีนรูแ้ละภาระ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนรู ้รวมทัง้ความตระหนกัในความสามารถของการเรยีนรูท้ีต่นม ี
  เพยีเจท ์ (พรรณี เจนจติร. 2528: 137–145; อา้งองิจาก Piajet) เสนอว่าพฒันาการ
ความสามารถทางสมองของมนุษยเ์ริม่ตัง้แต่แรกเกดิไปจนถงึขดีสงูสุดในช่วงอายุประมาณ 15 ปี ซึง่
แบ่งลาํดบัของการพฒันาการเป็น 4 ระยะดงัน้ี 
   1. ขัน้การรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensori–Moter Lntelligence) อายุ
ประมาณ 0–2 ปี ในวยัน้ีเดก็แสดงอาการทางการเคลื่อนไหวกลา้มเน้ือมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อ
สิง่แวดลอ้มดว้ยการกระทาํ การคดิของเดก็ในขัน้น้ีใชส้ญัลกัษณ์น้อยมาก จะเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ จากการ
กระทาํและการเคลื่อนไหวและจะเรยีนรูจ้ากสิง่รอบตวัเฉพาะทีส่ามารถใชป้ระสาทสมัผสัไดเ้ทา่นัน้ 
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   2. ขัน้ก่อนการคดิแบบเหตุผล (Preperational Though) อายุประมาณ 3–6 ปี เป็นขัน้ที่
เดก็เริม่ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์อยา่งอื่น การเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็ แต่ในขัน้น้ีพฒันาการดา้น
การคดิยงัไมส่มเหตุสมผล ยดึตดิอยูก่บัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นขอ้จาํกดัของการคดิคอืการยดึตดิอยูก่บัสิง่
ทีเ่ป็นรปูธรรม ไมส่ามารถคดิยอ้นกลบัโดยใชเ้หตุผลยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลางมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที
ละดา้น ไมส่ามารถพจิารณาหลาย ๆดา้นพรอ้มๆกนั 
   3. ขัน้การคดิแบบเหตุผลเชงิรปูธรรม (Ocncrete Operationals) อายุประมาณ 7 – 11 ปี 
เป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถคดิดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์และภาษาสามารถสรา้งภาพแทนในใจได ้การคดิแบบ
ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางลดน้อยลง แกป้ญัหาทีเ่ป็นรปูธรรมไดค้ดิยอ้นกลบัได ้ รวมทัง้จดัประเภท
สิง่ของตลอดจนเขา้ใจเรือ่งของการเปรยีบเทยีบ 
   4. ขัน้การคดิแบบเหตุผลเชงินามธรรม (Formal Operations) อายุประมาณ 12 ปีขึน้ไป 
เป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม คดิอยา่งสมเหตุสมผล สามารถ 
ตัง้สมมตฐิานในการแกป้ญัหา คดิแบบวธิวีทิยาศาสตรไ์ดรู้จ้กัคดิดว้ยการสรา้งภาพในใจสามารถคดิ
เกีย่วกบัสิง่ทีน่อกเหนือไปจากปจัจุบนั หรอืสถานการณ์ทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ ๆ และคดิสรา้งทฤษฎี
ได ้การคดิของเดก็จะไมต่ดิยดึกบัขอ้มลูทีม่าจากการสงัเกตเพยีงอยา่งเดยีว 
  ทฤษฎขีองเพยีเจท ์อธบิายพฒันาการของการคดิจากขัน้หน่ึงไปสูข่ ัน้หน่ึง อาศยั 
องคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 ประการ คอื การเจรญิเตบิโตของรา่งกายและวุฒภิาวะ ประสบการณ์ทาง
กายภาพและทางสมองประสบการณ์ทางสงัคมและสภาวะสมดุล ซึง่เป็นกระบวนการทีแ่ต่ละคนใชใ้น
การปรบัตวั ขัน้พฒันาการคดิจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามลําดบัขัน้ ซึง่พฒันาการในขัน้ตน้จะเป็น
พืน้ฐานของพฒันาการในขัน้สงูและพฒันาการของการคดิแต่ละคนมลีกัษณะเดยีวกนั แต่จะแตกต่าง
กนัในดา้นอตัราความเรว็ในการเกดิของแต่ละระดบัของพฒันาการ 
  จากการศกึษา สามารถสรุปไดว้่า ความสามาถการคดิวเิคราะหเ์ป็นทกัษะที่สําคญัทีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆทีผู่เ้รยีนแต่ละคนไดร้บัทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน รวมถงึการทีไ่ดร้บัการฝึก
ในหอ้งเรยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนนําทกัษะการคดิวเิคราะหไ์ปใชใ้นการดําเนินชวีติในสงัคมปจัจุบนัไดว้่าสิง่
ใดดหีรอืไมด่ ีสิง่ใดควรทาํหรอืไมค่วรทาํ 
 
   4.4 ขัน้ตอนความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   การคดิวเิคราะหเ์ป็นกระบวนการทางปญัญาทีม่คีุณค่าของมนุษย ์ เป็นความคดิทีเ่ตม็ไป
ดว้ยสาระ มคีุณภาพ โดยแสดงออกในลกัษณะของการใหเ้หตุผล และการตดัสนิสิง่ต่าง ๆ ดว้ยความ
สมบรูณ์ มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนหรอืกระบวนการคดิวเิคราะห ์ดงัน้ีคอื 
 ปญุทว ีพว่งสวุรรณ (2543: 46) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการคดิวเิคราะห ์วา่ประกอบดว้ย 
   1. การระบุประเดน็ปญัหา 
   2. การรวบรวมขอ้มลู 
   3. การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู 
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   4. การระบุลกัษณะของขอ้มลู 
   5. การตัง้สมมตฐิาน 
   6. การลงขอ้สรปุ 
   7. การประเมนิผล 
  กระบวนการดงักล่าวจะเกดิขึน้ไดต้้องอาศยัพืน้ฐานของการสงัเกตเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และมทีกัษะในการสือ่สาร แลว้นําขอ้มลูมาวเิคราะหจ์ากประสบการณ์ต่าง ๆ ทีผ่า่นมาจงึอาจกล่าวได้
ว่า การพฒันาใหผู้เ้รยีนมกีารคดิวเิคราะหน์ัน้ มไิดป้ระสบผลสาํเรจ็จากการเรยีนการสอนวชิาใดวชิา
หน่ึงเพยีงวชิาเดยีว เพราะการคดิวเิคราะหเ์ป็นกระบวนการที่ทําใหผู้เ้รยีนมกีารเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม ซึง่เป็นผลจากการสัง่สมเพิม่พนูประสบการณ์ ความรู ้และทกัษะเพื่อนําไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ 
  การจดักจิกรรมการคดิวเิคราะหข์องมลูนิธซิเีมนต์ไทย (2546: 21) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนใน
การคดิวเิคราะหว์า่ประกอบดว้ย 
   1. ขัน้รวบรวมขอ้มลูโดยการรบัรูเ้รือ่งราวและเขา้ใจความหมายจากการสงัเกต การสนทนา 
ซกัถามเรือ่งราวจากขอ้มลูขา่วสาร 
   2. ขัน้วเิคราะห ์เป็นการจาํแนก แยกแยะ ความสาํคญัของเหตุการณ์วา่ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน 
เมือ่ไร อยา่งไร และผลเป็นอยา่งไร 
   3. ขัน้สรุป เป็นการสงัเคราะหข์อ้มลู แลว้สรุปประเมนิความน่าจะเป็นน่าเชื่อถอื หา
หลกัฐานประกอบการตดัสนิใจเชงิเหตุผล 
   4. ขัน้ประยุกตแ์ละนําไปใช ้ เป็นการนําผลจากการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิโดยเลอืกอยา่ง
เหมาะสมแลว้นําไปใช ้
  วนิช สธุารตัน์ (2547: 130 - 132) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการคดิวเิคราะหว์า่ประกอบดว้ย 
   ขัน้ที ่1 ระบุหรอืทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ปญัหา ผูท้ีจ่ะทาํการคดิวเิคราะหต์อ้งเขา้ใจ
ปญัหาอยา่งกระจา่งดว้ยการตัง้คาํถามเพือ่ทีจ่ะเขา้ใจปญัหาต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 
   ขัน้ที ่2 รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัปญัหา จากการสงัเกต การอ่านการสมัภาษณ์ การวจิยัจะ
ทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจนเทีย่งตรงเพือ่นํามาตดัสนิใจในการคดิวเิคราะห ์
   ขัน้ที ่3 พจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู หมายถงึ การพจิารณาความถูกตอ้ง เทีย่งตรง
ของสิง่ทีนํ่ามากล่าวอา้ง รวมทัง้ประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูทีจ่ะนํามาใช ้
   ขัน้ที ่4 การจดัขอ้มลูเขา้เป็นระบบ เป็นการสรา้งความคดิ ความคดิรวบยอดหรอืการสรา้ง
หลกัการขึน้โดยเริม่จากการระบุลกัษณะของขอ้มลู แยกแยะขอ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ จดัลําดบัขอ้มลู 
รวมทัง้ขอ้ตกลงพืน้ฐาน การสงัเคราะหข์อ้มลูเขา้เป็นระบบและกาํหนดขอ้สนันิษฐานเบือ้งตน้ 
   ขัน้ที ่ 5 สมมตฐิาน เป็นการนําขอ้มลูทีจ่ดัระบบระเบยีบมาตัง้สมมตฐิานเพื่อกําหนด
ขอบเขตและหาขอ้สรปุของขอ้คาํถามหรอืปญัหาทีก่าํหนดไว ้ซึง่ตอ้งอาศยัความคดิเชื่อมโยงสมัพนัธ์
ในเชงิของเหตุผลอยา่งถูกตอ้ง สมมตฐิานทีต่ ัง้ขึน้ตอ้งชดัเจนและมาจากขอ้มลูทีป่ราศจากอคตหิรอื
ความลาํเอยีง 



79 
 

   ขัน้ที ่6 การสรปุ เป็นการลงความคดิเหน็หรอืการเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างเหตุกบัผลอยา่ง
แทจ้รงิ ตอ้งเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมตามสภาพของขอ้มลูทีป่รากฏโดยใชเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์
เหตุผลทางวทิยาศาสตรแ์ละพจิารณาถงึความเป็นไปไดต้ามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
   ขัน้ที ่ 7 การประเมนิขอ้สรุป เป็นขัน้สุดทา้ยของการคดิวเิคราะหเ์ป็นการประเมนิความ
สมเหตุสมผลของขอ้สรปุและพจิารณาผลสบืเน่ืองทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 
  สวุทิย ์มลูคาํ (2547: 19) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการคดิวเิคราะหว์า่ ประกอบดว้ย 
   ขัน้ที ่ 1 กําหนดสิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์ เป็นการกําหนดวตัถุประสงคข์องเรื่องราวต่าง ๆ 
ขึน้มาเพื่อเป็นตน้เรื่องทีจ่ะใชว้เิคราะห ์เช่น พชื สตัว ์ดนิ หนิ รปูภาพบทความ เรื่องราว เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์จากขา่ว ของจรงิหรอืสือ่เทคโนโลยต่ีาง ๆ 
   ขัน้ที ่ 2 กําหนดปญัหาหรอืวตัถุประสงค ์ เป็นการกําหนดประเดน็ขอ้สงสยัจากปญัหาของ
สิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์ ซึง่อาจจะกําหนดเป็นคาํถาม หรอืกําหนดวตัถุประสงคข์องการวเิคราะหเ์พื่อ
คน้หาความจรงิ สาเหตุหรอืความสาํคญั เชน่ ภาพหรอืบทความทีต่อ้งการสือ่บอกอะไรทีส่าํคญัทีส่ดุ 
   ขัน้ที ่ 3 กําหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑ ์ เป็นการกําหนดขอ้กําหนดสําหรบัใชแ้ยก
ส่วนประกอบของสิง่ที่กําหนดให ้ เช่น เกณฑก์ารจําแนกสิง่ที่มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนั 
หลกัเกณฑใ์นการหาลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล อาจจะเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ทีม่คีวาม
คลา้ยคลงึกนัหรอืขดัแยง้กนั 
   ขัน้ที ่ 4 พจิารณาแยกแยะ เป็นการพนิิจพเิคราะหท์าํการแยกแยะกระจายสิง่ทีก่ําหนดให้
ออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคคาํถาม 5 W 1 H ประกอบดว้ย Who (ใคร) What (อะไร) 
Where (ทีไ่หน) When (เมือ่ไร) Why (เพราะเหตุใด) How (อยา่งไร) 
   ขัน้ที ่ 5 สรุปคําตอบ เป็นการรวบรวมประเดน็ทีส่าํคญัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นคําตอบหรอื
คาํตอบปญัหาของสิง่ทีก่าํหนดให ้
  เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ์ศกัดิ ์ (2549: 105) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการคดิวเิคราะหว์่า 
ประกอบดว้ย 
   1. การวเิคราะหเ์พือ่การจาํแนกแยกแยะขอ้มลูออกเป็นสว่น ๆ โดยจาํแนกรายละเอยีดของ
ขอ้มลูออกเป็นสว่น ๆ เพื่อใหเ้หน็องคป์ระกอบของเรื่องนัน้ เหน็ภาพรวมทัง้หมด การเหน็ภาพรวม
ทัง้หมดจะชว่ยทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ เหน็ขอ้บกพรอ่ง เหน็ทางออกของปญัหาไดช้ดัเจนขึน้ 
   2. การวเิคราะหค์วามน่าจะเป็น ในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ แต่ละคนสือ่สารตามความ
เขา้ใจ ความรูแ้ละประสบการณ์ของตน ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเขา้ใจไม่ตรงกนัในเรื่องเดยีวกนั 
ดงันัน้ถา้เรารบัขอ้มลูอยา่งไมว่เิคราะหอ์าจเขา้ใจและตคีวามผดิสง่ผลใหเ้กดิการแกป้ญัหาผดิได ้
   3. การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้โดยพจิารณาองคป์ระกอบของขอ้มลูเหตุการณ์ใหล้ะเอยีด
และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลใหก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
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  ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 79 – 80) ไดก้ล่าวถงึ การจดัลาํดบัขัน้ตอนของ 
การคดิวเิคราะหว์า่ ประกอบดว้ย 
   1. กาํหนดขอบเขตหรอืนิยามสิง่ทีเ่ราจะวเิคราะห ์ใหช้ดัเจนวา่จะวเิคราะหอ์ะไร 
   2. กาํหนดจุดมุง่หมายใหช้ดัเจนวา่จะวเิคราะหเ์พือ่อะไร 
   3. พจิารณาหลกัความรูห้รอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งวา่ใชห้ลกัใดเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห ์
   4. ใชห้ลกัความรูใ้หต้รงกบัเรื่องทีจ่ะวเิคราะห ์ เป็นกรณี ๆ ไป และจะตอ้งรูว้่าควรจะ
วเิคราะหอ์ยา่งไร 
   5. สรปุและรายงานผลการวเิคราะหใ์หเ้ป็นระเบยีบชดัเจน 
  จากขัน้ตอนของการคดิวเิคราะหท์ีก่ล่าวมา สรุปไดว้่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
สามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยอาศยัมกีารทาํความเขา้ใจในเหตุการณ์นัน้ใหช้ดัเจน มขีัน้ตอนในการคดิอยา่ง
เป็นระบบรวมทัง้ตอ้งตัง้คาํถามกบัขัน้ตอนในทุกขัน้ตอนเพือ่คาํนึงถงึความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยเริ่มตัง้แต่ มีเหตุการณ์ที่จะวิเคราะห์ กําหนด
วตัถุประสงค์ เกณฑ ์หรอืความรูท้ี่จะใช้ในการพจิารณา รวบรวมขอ้มูล จนถงึ ขัน้ที่นําเกณฑห์รอื
ความรูม้าจาํแนกแยกแยะวา่ในเหตุการณ์มใีคร ทาํอะไร ทีไ่หนอยา่งไรบา้ง และลงขอ้สรปุ 
 
   4.5 แนวทางการสอนให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   เบเยอร ์ (มาลนีิ ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Beger. 1985: 279–303) ไดเ้สนอแนว
ทางการพฒันาการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ในการเรยีนการสอน ไดด้งัน้ี 
       1. แนะนําทกัษะทีฝึ่ก 
       2. ผูเ้รยีนทบทวนกระบวนการคน้ ทกัษะ กฎ และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทีจ่ะฝึก 
       3. ผูเ้รยีนใชท้กัษะเพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายทีก่าํหนด 
       4. ผูเ้รยีนทบทวนสิง่ทีค่ดิหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสมองขณะทีท่าํกจิกรรม 
    อุษณยี ์โพธสิขุ (2537: 99-100) ไดเ้สนอแนวการสอนเพื่อช่วยปรบัปรุงความคดิวเิคราะห์
ของเดก็ไวด้งัน้ี 
       1. ประสบการณ์ตรง การใหเ้ดก็ศกึษาเรือ่งชุมชนของเราจากหนงัสอือาจไมด่เีท่าใหเ้ดก็
ไปสถานทีท่ีเ่ป็นชุมชนของตนเอง เช่น โรงพยาบาล โรงพกั ตลาด บา้นผูใ้หญ่บา้น และกจิกรรมที่
เขาทาํอยูว่่ามอีะไรบา้ง มปีระโยชน์อยา่งไร ฯลฯ การจดัใหเ้ดก็ไปทศันศกึษาหรอืเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ทดลองปฏบิตัสิิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเองจะเป็นการใหโ้อกาสทีส่าํคญัยิง่ 
      2. การทาํวจิยั หรอืการศกึษาหาความรู ้ความจรงิดว้ยตนเองเป็นทกัษะการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองใหเ้ดก็ไดม้ขี ัน้ตอนในการศกึษาอยา่งถูกตอ้ง เชน่ การทาํรายงาน เรือ่ง “ไดโนเสาร”์ เป็นตน้ 
      3. การใชก้จิกรรมเป็นสื่อกระตุน้ความคดิเป็น เช่น การพาไปดกูารโตว้าท ีจดัใหโ้ตว้าที
การอภปิรายในหวัขอ้ต่าง ๆ การจดัมมุหรอืชมรมนกัคดิ ฯลฯ 
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      4. การใชส้ถานการณ์สมมตเิป็นกจิกรรมและวธิสีอนทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจกระจา่งขึน้และมองเหน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้รวมทัง้การพยายามคดิคน้การแกป้ญัหา 
      5. ใหน้กัเรยีนไดโ้อกาสเสนอผลงานทีต่นเองศกึษาใหผู้อ้ื่นฟงัอาจเป็นเพื่อระดบัเดยีวกนั
หรอืเพือ่ต่างระดบั หรอืใหค้นอื่นฟงั 
      6. กจิกรรมกลุ่ม การระดมพลงัสมอง การระดมความคดิ การไตรต่รองความคดิของกลุ่ม
รวมถงึการวจิารณ์อยา่งมเีหตุผล การวจิารณ์ในการสรา้งงานลว้นเป็นทกัษะระดบัสงูทางปญัญาและ
ทางสงัคมทัง้สิน้สิง่เหล่าน้ีจะช่วยทําใหเ้ดก็ไดม้ขีอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัความคดิเหน็ของตนเองและ
ผูอ้ื่น รวมทัง้กลยทุธท์างความคดิของผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
    ชาต ิแจ่มนุช (2545: 54-55) กล่าวถงึ ขัน้ตอนการสอนใหผู้เ้รยีน เกดิการคดิวเิคราะหไ์ว้
เป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
    กําหนดสิง่สาํเรจ็รปูสิง่หน่ึงขึน้มาเป็นตวัตน้เรื่อง เช่น ดนิ น้ํา โคลง กลอนบทหนึ่ง 
รปูภาพ กราฟ บทความ เหตุการณ์ต่างๆ 
    กําหนดคาํถามหรอืปญัหาเพื่อคน้หาความจรงิหรอืความสาํคญัต่างๆ เช่น ภาพน้ี หรอื 
กราฟน้ีตอ้งการสือ่หรอืบอกอะไรทีส่าํคญัทีส่ดุ 
     1. พนิิจพเิคราะหแ์ยกแยะกระจายสิง่ทีก่าํหนดใหอ้อกเป็นสว่นยอ่ยๆ 
     2. คน้หาความจรงิหรอืความสาํคญัทีก่าํหนด 
     3. สรปุเป็นคาํตอบ หรอืตอบปญัหานัน้ๆ 
   สรปุไดว้า่แนวการสอนเพือ่พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหก์ระทาํไดด้งัน้ี 
     1. เสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ หรอืเรือ่งราวทีก่ระตุน้ใหค้ดิ 
     2. คดิอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้หตุผลประกอบการคดิ 
     3. นําขอ้มลูต่าง ๆ มาใชใ้นกระบวนการคดิและตดัสนิใจอยู่บนพืน้ฐานของความจรงิ 
ความถูกตอ้งและเหมาะสม 
     4. ลงมอืปฏบิตัหิรอืแกป้ญัหาตามทีไ่ดค้ดิตดัสนิใจไว ้
     5. สรปุการปฏบิตัหิรอืการแกป้ญัหานัน้ในเหตุการณ์นัน้ 
     6. ตรวจสอบ วดัและประเมนิผลการปฏบิตั ิ
 
   4.7 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ (ลา้น สายยศ และองัคณา สายยศ.2539: 149) 
คอื การวดัความสามารถในการแยกแยะสว่นยอ่ยๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราว หรอืเน้ือหาต่างๆ ว่า
ประกอบดว้ยอะไร มจุีดมุ่งหมายหรอืประสงคส์ิง่ใด นอกจากนัน้ยงัมสีว่นยอ่ยๆ ทีส่าํคญันัน้แต่ละ
เหตุการณ์เกีย่วพนักนัอยา่งไรบา้ง และเกีย่วพนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเหน็ว่าสมรรถภาพดา้นการ
คดิวเิคราะหจ์ะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุ และผลมาเกีย่วขอ้งกนัเสมอ การคดิวเิคราะหจ์งึตอ้งอาศยั
พฤตกิรรมดา้นความจํา ความเขา้ใจ และดา้นการนําไปใช ้ มาประกอบการพจิารณา การวดั
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ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องมารซ์าโน (Marzamo. 2001: 60) แบ่งแยกย่อยออกเป็น  
5 ประเภท คอื 
   1. ทกัษะการจําแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทัง้เหตุการณ์ 
เรื่องราวสิง่ของออกเป็นสว่นยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจงา่ยอยา่งมหีลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอยีดของสิง่
ต่างๆ ได ้
   2. ทกัษะการจดัหมวดหมู ่เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัลําดบั จดักลุ่มของสิง่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั 
   3. ทกัษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมูลต่าง  
ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัได ้
   4. ทกัษะการสรปุความ หมายถงึ ความสามารถในการจบัประเดน็สาํคญัและสรปุผลจากสิง่
ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
   5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนําความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ที่เกดิขึน้ใน
อนาคตได ้
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห ์

    งานวิจยัในประเทศ 
    ภทัราภรณ์ พทิกัษ์ธรรม (2543: 106) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละเจตคตต่ิอวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 
ที่ไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้กจิกรรมการสรา้งแผนภูมมิโนทศัน์กบัการสอนตาม
คูม่อืคร ูผลการศกึษาพบว่า ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบื
เสาะหาความรูโ้ดยใชก้จิกรรมการสรา้งแผนภูมมิโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มอืครแูตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
    อุไร มะวญิธร (2543: 84) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะห์
เชงิวจิารณญาณและพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีไ่ดร้บัการสอน
ดว้ยการใหป้ระสบการณ์กบัคูม่อืคร ูพบวา่ การคดิวเิคราะหเ์ชงิวจิารณญาณของนกัเรยีน ทีไ่ดร้บัการ
สอนดว้ยการใหป้ระสบการณ์กบัคูม่อืครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
    มนมนสั สดุสิน้ (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถ
ดา้นการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหา
ความรูป้ระกอบการเขยีนแผนผงัมโนมต ิ พบว่า ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ของ
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูป้ระกอบการเขยีนแผนผงัมโนมตแิตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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    ระพนิทร ์ครา้มม ี (2544: 80) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ
คดิอยา่งมเีหตุผลเชงิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยการสอน
ตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบแกป้ญัหา พบว่า ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล
เชงิวเิคราะหข์องนักเรยีน ทีเ่รยีนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบแกป้ญัหา 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
    มาลนีิ ศริจิาร ี (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิ
วเิคราะหแ์ละความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนไฮเปสอรเ์ทก็ซแ์ละบทเรยีนสื่อประสมในวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์ พบว่า 
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนไฮเปสอรเ์ทก็ซแ์ละบทเรยีนสื่อ
ประสมในวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
จากงานวจิยัขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนไดด้ว้ย
วิธีการต่างๆ เป็นการพฒันากระบวนการสอนวิธีหน่ึงที่ทําให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้และมี
ความสาํคญัในการนํามาพจิารณาดาํเนินการวจิยัดว้ยวธิกีารอื่นๆต่อไป 
    กญัญา สทิธศุิภเศรษฐ ์(2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการใชก้จิกรรมการตัง้คาํถาม
ที่มต่ีอการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนที่มีความสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการใชก้จิกรรมการตัง้คาํถามมทีกัษะการ
คดิวเิคราะหด์า้นการจําแนกแยกแยะ ดา้นการเปรยีบเทยีบ ดา้นการเหน็ความสมัพนัธแ์ละดา้นการ
ใหเ้หตุผลสูงขึน้ ทัง้โดยรวมและจําแนกตามความสามารถทางการเรยีนของนักเรยีน ของกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มออ่น 
    งานวิจยัในต่างประเทศ 
    บาสมาเจยีน (มนมนสั สุดสิน้. 2543: 59; อา้งองิจาก Bassmajian. 1978: 210-A) ศกึษา
ความสมัพนัธข์องระดบัวุฒภิาวะตามทฤษฎขีอง เพยีเจท ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในรฐัคา
ลฟิอรเ์นีย กบัความสามารถในการเรยีนรูว้ชิาชวีวทิยาและพฒันาการคดิแบบวเิคราะหว์จิารณ์กบั
กลุ่มนักศกึษา 83 คน ทีเ่รยีนวชิา Biology 1 โดยใชแ้บบทดสอบวดัการคดิหาเหตุผลเชงิ
ตรรกศาสตรข์องเบอรน่ี์ (Burne) ปรากฏว่านักศกึษาระดบัทีค่ดิดว้ยนามธรรมมผีลสมัฤทธิว์ชิา
ชวีวทิยาสงูกวา่พวกทีย่งัไมถ่งึระดบัการคดินามธรรม 
    เรย ์ (มนมนสั สุดสิน้. 2543: 59; อา้งองิจาก Ray. 1979: 3220-A) ไดว้จิยัเปรยีบเทยีบ
อทิธิพลของการใช้คําถามระดบัที่ตํ่ากบัคําถามระดบัสูงในการสอนวชิาเคมทีี่มคีวามมเีหตุผลเชงิ
นามธรรมและการคดิอยา่งมเีหตุผลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 54 คน 
โดยจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมอืนกนัหมด กลุ่มที ่1 สอนดว้ยคาํถามระดบัตํ่า ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มที่
สอนดว้ยคําถามระดบัสงูสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบในเรื่องของมเีหตุผลเชงินามธรรมและ
การคดิอยา่งมเีหตุผลไดม้ากกวา่อกีกลุ่มหน่ึง 
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    ลมัพค์นิ (ภทัราภรณ์ พทิกัษ์ธรรม. 2543: 62; อา้งองิจาก Lumpkin. 1991: Abstract)
ศกึษาผลการสอนทกัษะการคดิวเิคราะหท์ี่มต่ีอความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและคามคงทนในเนื้อหาวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศกึษา
พบว่า เมื่อไดส้อนทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ลว้ นกัเรยีนเกรด 5 และเกรด 6 มคีวามสามารถดา้นการ
คดิวเิคราะหไ์มแ่ตกต่างกนั นกัเรยีนเกรด 5 ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ความคงทนในเนื้อหาวชิาสงัคมศกึษาไมแ่ตกต่างกนั สว่นนกัเรยีนเกรด 6 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคงทนในเนื้อหาวชิาสงัคมศกึษาสงูกวา่กลุ่มควบคุม 
     จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการวเิคราะหส์รุปไดว้่า การคดิวเิคราะหเ์ป็น
กระบวนการคดิและการตดัสนิใจอยา่งรอบคอบและตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ จากงานวจิยัดงักล่าวจะเหน็
ว่าการพฒันาการคดิวเิคราะห ์ ซึง่ผลปรากฏว่า สามารถพฒันาการคดิวเิคราะหไ์ดด้ ี ดงันัน้ ในการ
วจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจงึสนใจนําความสามารถในการคดิวเิคราะหม์าพฒันาโดยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิและลง
มอืปฏบิตัสิบืเสาะหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง อนัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิ ซึง่จะสง่ผลต่อ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่อไป 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
    1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
    2. แบบแผนการวจิยั 
    3. เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอื 
    4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
    5. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
           ประชากร 
           ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนวดั
นวลนรดศิ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 10 หอ้ง มนีกัเรยีน จาํนวน 478 คน 
 
  กลุ่มตวัอย่าง 
           กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคน้คว้าครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีน. 
วดันวลนรดศิ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 2 หอ้ง มนีกัเรยีน จาํนวน 100 คน ซึง่ได้
จากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธิกีารจบั
ฉลาก ดงัน้ี 
              กลุ่มทดลองที ่1 จาํนวน 50 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
              กลุ่มทดลองที ่2 จาํนวน 50 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
   เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            เน้ือหาทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัเป็นเน้ือหาวชิา สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 สาระที ่3: เศรษฐศาสตร ์เรือ่งต่อไปน้ี 
               - ระบบเศรษฐกจิ 
      - กลไกราคา 
               - เศรษฐกจิพอเพยีง 
               - ระบบสหกรณ์ 
               - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
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2. แบบแผนการวิจยั 
   การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึง่ดาํเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการวจิยัแบบสุม่กลุ่ม – สอบก่อน – สอบหลงั (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 
2538: 249 – 250) 
 
ตาราง แบบแผนการทดลอง 

 

 กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
RE1 T1 X1 T2 
RE2 T1 X2 T2 

 
    สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
    RE1  แทน  กลุ่มทดลองที ่1 ทีเ่ลอืกมาแบบสุม่ 
    RE2  แทน  กลุ่มทดลองที ่2 ทีเ่ลอืกมาแบบสุม่ 
    T1    แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง 
    T2    แทน  การทดสอบหลงัการทดลอง 
    X1    แทน  การจดัการเรยีนรูแ้บบ คอนสตรคัตวิซิมึ 
    X2   แทน  การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 

 

3. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ีประกอบดว้ย 
     1. แผนการจดัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
     2. แผนการจดัการสอนตามแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
     3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
     4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
    ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ 
    1. แผนการสอนแบบคอนสตรคัติวิซึม 

      1.1 ศกึษาหลกัการวธิกีารสอนตามแนว คอนสตรคัตวิซิมึ จากเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

      1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชัน้ที่ 3 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เพือ่นํามาใชใ้นการสรา้งแผนการสอน 
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      1.3 ศกึษาสาระการเรยีนรูท้ีจ่ะนํามาใชใ้นการทดลอง คอื สาระที ่3 เศรษฐศาสตร ์กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

      1.4 ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรู ้ช่วงชัน้ที่ 3 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 แล้วนํามาวเิคราะหเ์ป็นจุดประสงค์การเรยีนรู ้และสรา้งแผนการสอนแบบ คอน
สตรคัตวิซิมึ จาํนวน 15 คาบ ซึง่ประกอบดว้ย 

            1.4.1 สาระสาํคญั 
            1.4.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
            1.4.3 สาระการเรยีนรู ้
            1.4.4 กระบวนการเรยีนรู ้

            1 ขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ครูใหน้ักเรยีนเชื่อมประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน 
โดยผูเ้รยีนสงัเกต สภาพปญัหาทีค่รรูะบุ จากสถานการณ์สื่อต่างๆ เช่น ภาพขา่วหนงัสอืพมิพ ์กรณี
ตวัอยา่ง แลว้ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัหาขอ้สรปุ โดยครใูชค้าํถาม แลว้ใหต้อบลงในแบบตอบคาํถาม 
            2 ขัน้อธบิาย ผูเ้รยีนสรา้งความรู ้จากการศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนที่
ครจูดัให ้เช่น ใบความรู ้หนงัสอืเรยีน ผูเ้รยีนในกลุ่มอธบิายความรูท้ีค่น้พบดว้ยตนเอง พรอ้มบนัทกึ
การเรยีนรูไ้ว ้
            3 ขัน้ขยายความคดิ ผูเ้รยีนร่วมกนัวเิคราะหป์ญัหา หาสาเหตุของปญัหา 
คิดหาเหตุผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจาก
ประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
            4. ขัน้ประเมนิผล ผูเ้รยีนตรวจสอบประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บัสง่ตวัแทนนํามา
เสนอ และตรวจสอบความรูด้ว้ยการแสดงผลงานกลุ่ม 

      1.5 นําแผนการสอนที่สร้างขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องดา้นความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องของผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงักบักระบวนการจดัการเรยีนรู้ ด้านการจดักจิกรรมและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ โดย
พจิารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีม่คีา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ตลอดจนขอ้บกพรอ่งอื่นๆ เพือ่นํามา
ปรบัปรงุแกไ้ข 

      1.6 นําแผนการสอนทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 โรงเรยีนวดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อทดสอบประสทิธิภาพของ
แผนการสอน 

      1.7 แผนการสอนการตามแนว คอนสตรคัตวิซิมึ ไปสอน เพือ่การวจิยัต่อไป 
            2. แผนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 

      2.1 ศกึษาหลกัการวธิกีารสอนแบบ สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มจากเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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         2.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชัน้ที่ 3 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เพือ่นํามาใชใ้นการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

         2.3 ศกึษาสาระการเรยีนรูท้ีจ่ะนํามาใชใ้นการทดลอง คอื สาระที ่3 เศรษฐศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

         2.4 ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรู ้ช่วงชัน้ที ่3 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 แลว้นํามาวเิคราะหเ์ป็นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และสรา้งแผนการสอนแบบ สบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่มจาํนวน 15 ชัว่โมง ซึง่ประกอบดว้ย 

              2.4.1 สาระสาํคญั 
              2.4.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
              2.4.3 สาระการเรยีนรู ้
              2.4.4 กระบวนการเรยีนรู ้

                       ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ 
              ครนํูาเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และความ
ตอ้งการในการเรยีน ซึง่เป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจ ที่
ชวนใหส้งสยัเพือ่ทา้ทายความคดิ และความใฝรู่ข้องนกัเรยีน 
                       ขัน้ที ่2 ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ 
                          ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดขึน้ โดย
ครูผูส้อนใช้คําถามกระตุ้นเพื่อใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็อย่างกว้างขวาง และพยายามหา
แนวทางในการเสาะแสวงหาคําตอบ และทา้ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มูลหรอื
วธิกีารพสิจูน์ทดสอบความคดิของตน เมือ่มคีวามแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 
                        ขัน้ที ่3 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้
                       เป็นขัน้ปฏิบตัิของทกัษะการจดัการในเรื่องการเลือกหวัที่สนใจหรือที่
ต้องการแก้ปญัหาแล้วปฏิบตัิการวางแผนการดําเนินงาน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกัน
วางแผนกระบวนการทาํงาน โดยมกีารกําหนดเป้าหมายในการศกึษาคน้ควา้ โดยวางแผนในการ
แสวงหาขอ้มูลต่างๆ แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลายทัง้ในและนอกน้องเรยีน มกีาร
วางแผนวธิกีารและเครื่องมอืในการสบืคน้ขอ้มลู และมกีารแบ่งหน้าทีก่นัทํางาน รวมทัง้ใชเ้วลา
เทา่ใดในการสบืคน้ขอ้มลู 
                       ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรู ้
                      เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่อง การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตาม
หน้าที่ของสมาชกิกลุ่มแต่ละบุคคล โดยให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มปฏิบตัิงานศึกษาค้นคว้าขอ้มูลและ
ตามทีร่ว่มมอืกนัวางแผนไว ้แลว้บนัทกึผลการสบืคน้ขอ้มลู ครผููส้อนตดิตามกระบวนการทาํงานของ
นักเรยีนแต่ละกลุ่มโดยใหค้ําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ สงัเกตพฤตกิรรมการทํางานและเป็นผูค้อย
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ช่วยเหลอื หากนกัเรยีนตอ้งการความช่วยเหลอื และประเมนิผลพฤตกิรรมการทาํงานของนกัเรยีน
แต่ละคนระหวา่งเรยีน แลว้ตอบคาํถามลงในแบบบนัทกึการเรยีนรู ้
                       ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลู นําเสนอ และอภปิรายผล 
                       เป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรือ่งการจดัระบบการทาํงาน และ
ทาํงาน อยา่งเป็นระบบ 
                        5.1 ใหส้มาชกิแต่ละคนภายในกลุ่มนําเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ มา
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ภายในกลุ่มของตนเอง และช่วยกนัอภปิรายขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมด นํามา
วเิคราะห ์แลว้เรยีบเรยีงขอ้มลู และลงขอ้สรปุเพือ่เป็นขอ้มลูของกลุ่ม 
                        5.2 ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มนําขอ้มูลที่ได้จากการทํางานของกลุ่มมา
ชว่ยกนัจดักระทาํขอ้มลูเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจงา่ย และน่าสนใจ 
                        5.3 ใหต้วัแทนของนักเรยีนแต่ละกลุ่มมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
และครผููส้อนประเมนิผลการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
                        5.4 ใหน้ักเรยีนทุกกลุ่มอภปิรายสรุปร่วมกนั และครผููส้อนสรุปความรู้
เพิม่เตมิ 
               5.5 นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกลุ่ม 
เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบผลการปฏบิตังิานของกลุ่มตนเองว่าบรรลุเป้าหมายทีไ่ดว้างแผนงานไวใ้หเ้ป็นอยา่ง
น่าพอใจ มจุีดเด่น จุดดอ้ยของผลงานในกลุ่ม และควรปรบัปรุงการทาํงานทีไ่มเ่ป็นทีน่่าพอใจเพื่อที่
แต่ละกลุ่มจะไดนํ้าผลการประเมนิน้ีไปปรบัปรุงแกไ้ขในการปฏบิตังิานครัง้ต่อไป โดยใหน้กัเรยีนแต่
ละกลุ่มเขยีนบนัทกึผลการปฏบิตังิานกลุ่ม และประเมนิความรูท้ีไ่ดร้บั 
                        ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกาํหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบ
ต่อไป 
                        นําความรูไ้ปขยายต่อเชื่อมโยงความรูใ้หม่ๆ  โดยใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่ม
รว่มกนัคดิวา่มปีญัหาทีส่งสยั ลงใน เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 

         2.5 นําแผนการสอนที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องดา้นความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องของผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงักบักระบวนการจดัการเรยีนรู้ ด้านการจดักจิกรรมและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ โดย
พจิารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีม่คีา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ตลอดจนขอ้บกพรอ่งอื่นๆ เพือ่นํามา
ปรบัปรงุแกไ้ข 

         2.6 นําแผนการสอนทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 40 คน เพื่อทดสอบ
ประสทิธภิาพของแผนการสอน 

         2.7 นําแผนการสอน แบบ สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มไปสอน เพือ่การวจิยัต่อไป 
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            3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       ผูว้จิยัได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามลําดบัขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
                3.1 ศกึษาการสรา้งแบบทดสอบ จากหนังสอืเทคนิคการวดัและประเมนิผลการเรยีน
การสอนวชิาสงัคมศกึษาของ สมบูรณ์ ชติพงศ ์(2523: 1 – 140) เทคนิคการวดั และประเมนิผลการ
เรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษาของ นิเวศน์ ธรรมรกัษ์ (2530: 1 – 138) และเทคนิคการเขยีนขอ้สอบ
ของ ชวาล แพรตักุล (2520: 1 – 40) 
       3.2 ทําการวเิคราะหห์ลกัสตูรและสรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร จากสาระการเรยีนรู ้
และพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัตามหลกัของ บลมู (Bloom. 1956: 48 – 50) 

  3.2.1 ดา้นความรู-้ความจาํ 
  3.2.2 ดา้นความเขา้ใจ 
  3.2.3 ดา้นการนําไปใช ้
  3.2.4 ดา้นการสงัเคราะห ์
  3.2.5 ดา้นการประเมนิคา่ 

                3.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามสาระการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการ
ทดลอง โดยยดึเกณฑต์ามผลการวเิคราะหห์ลกัสตูร ขอ้สอบทีส่รา้งเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
โดยใหค้รอบคลุมสาระทีส่อน จาํนวน 60 ขอ้ 
        3.4 นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 คน พจิารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้
และคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ .5 ขึน้ไป นํามาปรบัปรุงแกไ้ขคาํถาม 
ตวัเลอืกและการใชภ้าษา ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
        3.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 คน ทีเ่คยเรยีน
บทเรยีนน้ีแลว้ เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
        3.6 นําแบบทดสอบทีน่กัเรยีนทาํแลว้มาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้โดยการตรวจใหค้ะแนน
ขอ้ทีถู่กให ้ 1 คะแนน สว่นขอ้ทีผ่ดิหรอืไม่ตอบให ้ 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนน
แบบทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ จงึทาํการวเิคราะหเ์พื่อหาค่าความยากงา่ย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของขอ้สอบแต่ละขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27 % ของ จุง เตห ์ ฟาน (Fan.1952:3-32) แลว้เลอืกเฉพาะ
ขอ้สอบทีม่คี่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป
คดัเลอืกไว ้30 ขอ้ ไดค้า่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง.20 - .87 และอาํนาจจาํแนกระหวา่ง .15 - .44 
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        3.7 นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูร 
KR-20 ของ คเูดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 197 – 199) ไดค้่าความ
เชื่อมัน่เทา่กบั .72 
                4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

       ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหต์ามขัน้ตอนดงัน้ี 
         4.1 ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ตามแนวมาร์
ซาโน (Marzano: 2001 ,อา้งองิจาก ประพนัธศ์ร ีสุเสารจั 2551 : 52 - 53) คอื 1. ทกัษะการจาํแนก 
2. ทกัษะการจดัหมวดหมู ่3. ทกัษะการเชื่อมโยง 4. ทกัษะการสรปุความ 5. การประยกุต ์ 

       4.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ
ชนิด 5 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ ในแต่ละขอ้มคีาํตอบถูกเพยีงคาํตอบเดยีว คาํตอบถูกในแต่ละขอ้ได ้
1 คะแนน ถา้ตอบผดิในแต่ละขอ้ให ้0 คะแนน 
         4.3  หาคุณภาพแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ดงัน้ี 
               4.3.1 หาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาทีก่ําหนดและขอ้คาํถาม โดยนําแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ คดัเลอืกขอ้สอบที่มคีวาม
เทีย่งตรงตามเน้ือหาโดยมคีา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เทา่กบั 0.5 หรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 

             4.3.2 นําแบบทดวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรยีนจาํนวน 100 คน นํากระดาษคาํตอบทีน่กัเรยีนตอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนน โดย
ขอ้ทีต่อบถูกให ้1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิให ้0 คะแนน เมื่อตรวจคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้นํามาเรยีง
ค่าคะแนนสงูไปหาค่าตํ่า ตดักลุ่มสงูโดยใชส้ดัสว่น 27% ของจุง เตห ์ฟาน แลว้แยกระดาษคาํตอบ
เป็น 2 ชุด คอืกลุ่มสงู 1 ชุด กลุ่มตํ่า 1 ชุด แลว้วเิคราะหข์อ้สอบดงัน้ี 

             4.3.2.1 หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์ทีส่รา้งขึน้เป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 27% ของจุง เตหฟ์าน คดัเลอืกขอ้ที่มคีวามยาก
ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมคี่าอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จาํนวน 30 ขอ้ ไดค้่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง .15 - .45 
              4.3.2.2 หาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR-20 
ของคเูดอร ์–รชิารด์สนัไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .75 

        4.4 นําแบบทดสอบไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจรงิต่อไป 
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4. การดาํเนินการทดลอง 
    หลงัจากทีเ่ลอืกกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงัน้ี 
       1. ทาํการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ทัง้กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่ 2 โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
       2. ดาํเนินการทดลอง ซึง่ผูว้จิยัเป็นผูส้อนนกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม คอื กลุ่มทดลองที ่1 และ
กลุ่มทดลองที่ 2 โดยใช้เน้ือหาเดยีวกนั ระยะเวลาในการสอนเท่ากนั คอื ใช้เวลากลุ่มละ 16 คาบ 
คาบละ 50 นาท ีสว่นวธิสีอนแตกต่างกนั คอื 
           กลุ่มทดลองที ่1 ทีเ่รยีนรูโ้ดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
           กลุ่มทดลองที ่2 ทีเ่รยีนรูโ้ดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
       3. เมือ่ทาํการสอนเสรจ็สิน้ ทาํการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเพื่อวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และวัด
ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหซ์ึง่เป็นแบบทดสอบ
ชุดเดมิกบัการทดสอบก่อนเรยีน 
       4. นําผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา และความสามารถในการ
คดิวเิคราะหไ์ปวเิคราะหท์างสถติเิพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 

5. การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 
   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
       1.1 คา่เฉลีย่เลขคณติ (Mean ) ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาและ 

ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73  
อา้งองิจาก Ferguson. 1976. Statistical analysis in psychology and education: 47) 
 

     
N

X
X ∑=  

         
เมือ่   X แทน คะแนนเฉลีย่  

Σx  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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               1.2 หาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Variance) คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2538: 77) 
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เมือ่ S2  แทน   ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

ΣX2  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

(ΣX)2   แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
n   แทน   จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    2. สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
        2.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาระที ่3 เศรษฐศาสตร ์ โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบ
กบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 17) 

 

          
N

R
IOC ∑=  

                    
                           เมือ่    IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค ์
                           การเรยีนรู ้

                            ΣR      แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
                                    N       แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

         2.2 หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที ่3 เศรษฐศาสตร ์โดยใชเ้ทคนิค 27 % จาก
ตารางการวเิคราะหข์อง จุง เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 3 – 32) 

        2.3 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาระที ่3 เศรษฐศาสตรแ์ละ แบบสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
โดยคาํนวณจากสตูร KR - 20 คเูดอร ์- รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. 2538: 197 – 
198 ; อา้งองิจาก Kuder - Richadson. 1939. Journal of educational psychology: 30) 
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เมือ่  rtt       แทน   ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
k        แทน   จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 
P        แทน   สดัสว่นคนทีท่าํถูกในแต่ละขอ้ 
q        แทน   สดัสว่นของผูท้าํผดิในขอ้หน่ึง ๆ หรอื คอื 1 - p 

        S2 t       แทน   คา่ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
            2.4  คา่ประสทิธภิาพของแผนการสอน (สธุรรม สอนเถื่อน. 2548: 13) 
 

    1001 ×=

∑

A
n
X

E  

 
  เมือ่     1E       แทน     คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
            ∑X    แทน     คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการทาํแบบฝึกหดัหรอืงาน 
   N        แทน     จาํนวนผูเ้รยีน 
   A        แทน     คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรอืงานทุกชิน้รวมกนั 
  และ 
 

        1002 ×=

∑

B
n
Y

E  

 
  เมือ่     2E        แทน     คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
   ∑Y     แทน     คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรยีน 
   N         แทน     จาํนวนผูเ้รยีน 
   B         แทน     คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
     3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 

       3.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาและความสามารถในการคดิ
วเิคราะหก์่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้t – test for dependent Samples (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.
2540: 165 -167) 
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               เมือ่   t     แทน    คา่วกิฤตทีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงคา่ของ t 
  ΣD     แทน    ผลรวมของความแตกต่างการทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ด  

             กจิกรรม 
  ΣD2     แทน    ผลรวมของความแตกต่างการทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ด            

             กจิกรรมแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
    n     แทน    จาํนวนคูข่องคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและครัง้หลงั 

       3.2  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาและความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ระหว่างกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2คาํนวณโดยใช ้t-test Independent Samples 
ในรปูของผลต่างของคะแนน (Difference Score) คาํนวณจากสตูร (Scott; & Wertheimer.  
1984: 264) 
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MDMDS
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เมือ่  t    แทน    คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา t - distribution 
D1  แทน    คะแนนผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบัก่อนการ  

          เรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 
D2 แทน    คะแนนผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบัก่อนการ  

          เรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 
MD1  แทน    คา่เฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการ  

          เรยีนกบัก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 
MD2  แทน    คา่เฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบหลงั 
                     การเรยีนกบัก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 

                          
21 MDMDS −  แทน    คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหวา่ง 

          การทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีนของ 
                    กลุ่มทดลองที ่1 กบักลุ่มทดลองที ่2 
SD

2 แทน    ความแปรปรวนของคะแนนความแตกต่างระหวา่ง 
          การทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีนของกลุ่ม 
          ทดลองที ่1 กบักลุ่มทดลองที ่2 

n1  แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มทดลองที ่1 
n2  แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มทดลองที ่2 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู,ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
  n  แทน    จาํนวนนกัเรยีน 

k  แทน    คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
  X  แทน    คา่เฉลีย่ 

1X   แทน    คา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 

2X  แทน    คา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 
S.D. แทน    คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1S  แทน    คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรยีน 

2S  แทน    คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนหลงัเรยีน 

        MD   แทน    ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนระหว่างการทดสอบหลงัเรยีนกบั 
                             การทดสอบก่อนเรยีน 

                  1MD  แทน    คา่เฉลีย่ของผลต่างของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบั 
                        การทดสอบก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 

                  2MD  แทน    คา่เฉลีย่ของผลต่างของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบั  
                                        การทดสอบก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 

              21 MDMD SS − แทน  คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหวา่งคะแนนการ  
                                      ทดสอบหลงัเรยีนและการทดสอบก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 และ 

                   กลุ่มทดลองที ่2 
  t   แทน   คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงท ี(t-distridution) 

    p   แทน   คา่ความน่าจะเป็น (Probability) ของคา่สถติทิีใ่ชท้ดสอบ 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
    1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม กับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample ในรปู Different Score 
    2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent 
Sample 
    3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนการแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ 
Dependent Sample 
    4. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample ในรปู Different Score 
    5. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent 
Sample 
    6. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มโดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent Sample 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
   ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
    1. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 
       เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั  
     การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n  k  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

MD  

 

21 MDMD SS −
 

    t  P  
 1X   1S       2X   2S  

กลุ่มทดลองที1่ 50 30 13.28 3.45 17.32 4.54 4.04 

1.06 -1.731 .087 
กลุ่มทดลองที2่ 50 30 11.84 3.63 16.94 4.21 5.10 

 

 จากตาราง 3 พบวา่ กลุ่มทดลองที ่1 คอื นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
ก่อนเรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา เป็น 
13.28 และ 3.45 ตามลําดบั และหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา เป็น 17.32 และ 4.54 ตามลําดบั สว่นกลุ่มทดลองที ่2 คอื 
นักเรยีนที่ได้รบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม ก่อนเรยีน มคีะแนนเฉลี่ยและความ
เบีย่งเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา เป็น 11.84 และ 3.63 ตามลําดบั และ
หลงัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา เป็น 
16.94 และ 4.21 ตามลาํดบั  

 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาหลงั
เรยีนและก่อนเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 มคี่าเป็น 4.04 และ 5.10 ตามลําดบั 
พบว่า กลุ่มทดลองที ่1 คอื นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ และกลุ่มทดลองที ่2 
คอื นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา
ไมแ่ตกต่างกนั และไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่5 
  2. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 
     เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษากอ่นและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
 

ตาราง 4 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนเรยีน และหลงัเรยีน   
     ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
       

 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t  P  
ก่อนเรยีน 50 13.28 3.45 4.04  9.93**     0.000 
หลงัเรยีน 50 17.32 4.54    
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 จากตาราง 4 พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
  3. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 
      เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษากอ่นและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
ตาราง 5 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนเรยีน และหลงัเรยีน  
     ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 

 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
  จากตาราง 5 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 
  4. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 4 
           เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัติวซิมึ กบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t  P  
ก่อนเรยีน 50 11.84 3.63 5.10  11.15**     0.000 
หลงัเรยีน 50 16.94 4.21    
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ตาราง 6 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั  
     การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น    
     กลุ่ม 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n  k  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
MD
 

 

21 MDMD SS −
 

    t  P  
 1X   1S     2X   2S  

กลุ่มทดลองที1่ 50 30 15.22 2.80 18.06 3.95 2.84 

1.08 1.533 0.407 
กลุ่มทดลองที2่ 50 30 13.72 2.22 17.64 2.79 3.92 

 
  จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มทดลองที ่1 คอื นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคั 

ตวิซิมึ ก่อนเรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
เป็น 15.22 และ 2.80 ตามลําดบั และหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็น 18.06 และ 3.95 ตามลาํดบั  

  สว่นกลุ่มทดลองที ่2 คอื นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม ก่อน
เรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็น 13.72 
และ 2.22 ตามลําดบั และหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์เป็น 17.64 และ 2.97 ตามลาํดบั 

  เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของผลต่างของคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
และก่อนเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 มคี่าเป็น 2.84 และ 3.92 ตามลําดบั พบว่า 
กลุ่มทดลองที ่1 คอื นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ และกลุ่มทดลองที ่2 คอื 
นักเรยีนที่ไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่ม มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ม่
แตกต่างกนั และไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่6 
    5. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 5 
       เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
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ตาราง 7 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนเรยีน และหลงัเรยีนของ  
     นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบคอนสตรคัตวิซิมึ 
       

 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
  จากตาราง 7 พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 
   6. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 6 
      เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
ตาราง 8 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนเรยีน และหลงัเรยีนของ  
     นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่  
      

 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
  จากตาราง 8 พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t  P  
ก่อนเรยีน 50 15.22 2.80 2.84 6.66**     0.000 
หลงัเรยีน 50 18.06 2.22    

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  P  
ก่อนเรยีน 50 13.72 3.95 3.92 6.99** 0.000 
หลงัเรยีน 50 17.64 2.79    



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
   การศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยัเชงิทดลอง เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงัคมศกึษาและความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการ
สอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม สรปุสาระสาํคญัและผล
การศกึษา ดงัน้ี 
 

ความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า 
    1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม 
    2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
    3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
    4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม 
    5. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
    6. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
    1. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิึมกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาแตกต่างกนั 
    2. นกัเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
    3. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงัคมศกึษาหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
    4. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิึมกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนั 
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    5. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
    6. นักเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
     1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีม ี 3 โรงเรยีนวดั
นวลนรดศิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 10 หอ้ง มนีกัเรยีน จาํนวน 478 คน 
     กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดันวลนรดศิ ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2553 จํานวน 2 หอ้ง มนีักเรยีน จํานวน 101 คน ซึง่ไดจ้ากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple 
Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ดว้ยวธิกีารจบัฉลาก ดงัน้ี 
          กลุ่มทดลองที ่1 จาํนวน 50 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
          กลุ่มทดลองที ่2 จาํนวน 51 คน ทีเ่รยีนโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
      2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
         2.1 แผนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น 5 แผน ใชเ้วลา 
15 ชัว่โมง 
         2.2 แผนการสอนตามแนวสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น 5 แผน 
ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง 
         2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบ
เลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จาํนวน 40 ขอ้ คา่ความยากงา่ย (p)ระหวา่ง .20 – .87 และมคีา่อาํนาจจาํแนก
(r) ระหวา่ง .15 – .44 มคีา่ความเชื่อมัน่ .41 
         2.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบ
เลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จาํนวน 40 ขอ้ มคีา่อาํนาจจาํแนก(r) ระหวา่ง .15 – .45 มคีา่ความเชื่อมัน่ .52 
      3. การดาํเนินการทดลอง 
     หลงัจากทีเ่ลอืกกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงัน้ี 
        1. ทาํการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ทัง้กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่ 2 โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
        2. ดําเนินการทดลอง ซึ่งผู้วจิยัเป็นผู้สอนนักเรยีนทัง้สองกลุ่ม คอื กลุ่มทดลองที่ 1 
และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชเ้น้ือหาเดยีวกนั ระยะเวลาในการสอนเท่ากนั คอื ใชเ้วลากลุ่มละ 16 คาบ 
คาบละ 50 นาท ีสว่นวธิสีอนแตกต่างกนั คอื 
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           กลุ่มทดลองที ่1 ทีเ่รยีนรูโ้ดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
           กลุ่มทดลองที ่2 ทีเ่รยีนรูโ้ดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
      3. เมือ่ทาํการสอนเสรจ็สิน้ ทาํการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเพือ่วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหซ์ึง่เป็นแบบทดสอบ
ชุดเดมิกบัการทดสอบก่อนเรยีน 
      4. นําผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา และความสามารถในการ
คดิวเิคราะหไ์ปวเิคราะหท์างสถติเิพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
      1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ที่
ไดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม โดยใช ้t-test Independent Samples ในรปูของผลต่างของคะแนน (Difference Score) 
      2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ โดยใช ้t – test for dependent 
Samples 
      3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ที่ไดร้บัการสอนการแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใช ้t – test for 
dependent Samples 
      4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่
ไดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ กบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม โดยใช ้t-test Independent Samples ในรปูของผลต่างของคะแนน (Difference Score) 
      5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ โดยใช ้t – test for dependent 
Samples 
      6. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใช ้t – test for dependent 
Samples 
 
 
 
 
 



105 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
    1. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกบัแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
    2. นกัเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    3. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    4. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิึมกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
    5. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    6. นกัเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

อภิปรายผล 
    จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษาและความสามารถในการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ผลจากการศกึษาวจิยัได ้ดงัน้ี 
     1. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิมึกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติ ิสามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 
    การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย 
4 – 5 คน สมาชกิมกีารปรกึษาหารอืกนัเมื่อมอุีปสรรคต่างๆ เพื่อใหผ้ลงานของกลุ่มดทีีสุ่ด การสอน
ตามวธิน้ีีผูเ้รยีนจะไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั รวมถงึการสอน
วิธีน้ียังช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับโครงสร้างทางความคิดของตัวผู้เรียนภายในตัวเองส่งผลให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษาสูงขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมผู้วิจยัมุ่งให้การเรยีนการสอน
เป็นไปตามขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิจะใหผู้เ้รยีนศกึษาสถานการณ์ต่างๆ 
ผู้เรียน โดยผู้เรียนสังเกต สภาพปญัหาที่ครูระบุ จากสถานการณ์สื่อต่างๆ เช่น ภาพข่าว
หนงัสอืพมิพ ์กรณีตวัอยา่ง แลว้ใหผู้เ้รยีนช่วยกนัหาขอ้สรุป โดยครใูชค้าํถาม แลว้ใหต้อบลงในแบบ
ตอบคาํถาม ซึง่สอดคลอ้งกบั วารรีตัน์ แกว้อุไร (2541: 53 - 54) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า ผลทีไ่ดจ้ากการ
เรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมของการเรยีนรู้เพยีงอย่างเดียวแต่ยงัขึ้นอยู่กบัความรู้หรือ
ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนมนุษยม์กัสรา้งความหมายในสิง่ทีไ่ดย้นิหรอืไดเ้หน็โดยการเชื่อมโดย
ความรูเ้ดมิทีม่อียู่กบัประสบการณ์ใหม่ทีไ่ดร้บั และการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบน้ีแบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม
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โดยครนํูาสถานการณ์ต่างๆ มาใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิ วเิคราะหใ์นสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกการคดิวเิคราะหเ์ป็นการเรยีนแบบไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ จงึทาํใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และ
สนใจทีจ่ะมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน 2) ขัน้อธบิาย เป็นขัน้ที่ผูเ้รยีนสรา้งความรู ้จาก
การศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนที่ครูจดัให ้เช่น ใบความรู ้หนังสอืเรยีน ผูเ้รยีนในกลุ่มอธบิาย
ความรูท้ี่ค้นพบด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความคดิของผูเ้รยีน ซึ่งสอดคล้องกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ 
(2551: 31) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของการสรา้งความรูท้ี่เกดิขึน้ในเดก็ที่สําคญั ดงัน้ี 1)ผูเ้รยีนสรา้ง
ความเขา้ใจด้วยตนเอง 2) ผู้เรยีนแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่าง กลุ่มเพื่อน ผู้รู้ หรอืคร ู 
3) ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม การไดพ้ดูคุยโตต้อบทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนอยา่ง
แทจ้รงิไดง้า่ยขึน้ 4) ผูเ้รยีนเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของบลูม (Bloom. 1956: 
72 - 74) ทีก่ล่าวว่าการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามทีต่นตอ้งการยอ่มกระทาํกจิกรรมนัน้ ดว้ย
ความกระตอืรอืรน้ ทําใหเ้กดิความมัน่ใจเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็และประสบความสาํเรจ็สงู ทําใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในตนเองได้ในที่สุด 3) ขัน้ขยายความคิดด้วยการให้ผู้เรยีนด้วยการคิดวิเคราะห์
ปญัหา หาสาเหตุ หาเหตุผลร่วมกนั โดยมกีารอภปิรายแลกเปลี่ยนสนทนาประสบการณ์ที่ตนเอง
ไดร้บัระหว่างกนั สอดคลอ้งกบั อญัญมณี บุญซื่อ (2551: 23) ว่า พฒันาการของเดก็มผีลจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมในสงัคม เช่น พ่อแม่ ครู พี่น้อง เพื่อนเล่น และเพื่อนใน
หอ้งเรยีน รวมทัง้การไดม้กีบัสิง่อื่นๆ เช่น หนังสอื ของเล่น กจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่ดก็ทําทีบ่า้น 
ในหอ้งเรยีน หรอืในสนามเดก็เล่น และสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูซ้ึง่เป็นกจิกรรมทางสงัคมซึง่เกดิขึน้
จากการสืบเสาะร่วมกนัผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อผู้เรียนเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกันผู้อื่นพินิจพิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและขยายทัศนะของตนให้กว้างขึ้น  
4) ขัน้ประเมนิผลผูเ้รยีนนําเสนอผลงานโดยครแูละนกัเรยีนไดซ้กัถามกนั รวมถงึการใชก้ระบวนการ
ทีเ่ป็นแนวทางในการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพราะการเรยีนโดยใชก้จิกรรม เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด นกัเรยีนไดล้งมอืทาํกจิกรรมต่างๆ ตามสภาพความเป็น
จรงิ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ฝึกการคดิอยา่งใชเ้หตุผล การตดัสนิใจ การดาํเนินกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีม่คีวามสนุกสนาน มคีวามกระตอืรอืรน้ ซึง่จะช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความรว่มมอืรว่มใจ
แลกเปลีย่นความคดิและมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และเป็นการประเมนิตามสภาพจรงิ สง่ผลให้
นกัเรยีนมคีวามผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาสงูขึน้ ซึง่สมัพนัธก์บั แนวคดิของจนี เพยีเจต ์มี
ความเหน็วา่คนเราเรยีนรูไ้ดด้ว้ยกระบวนการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อไปสูภ่าวะทีส่มดุล ซึง่
ประกอบด้วยกลไกพื้นฐานสองอย่าง คอื กระบวนการดูดซมึเขา้สู่ร่างกาย และกระบวนการปรบั
ขยายโครงสรา้ง (ชื่นทพิย ์อารยีส์มาน. 2545: 12 – 13)  สว่นการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
เป็นกจิกรรมทีเ่น้นนักเรยีนมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรม ไดฝึ้กปฏบิตั ิเน้นกระบวนการทํางานกลุ่ม 
ความสามคัคีและการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม การจดักิจกรรมลกัษณะน้ีทําให้นักเรียนมีความ
รบัผิดชอบร่วมกนัภายในกลุ่ม เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ส่งเสริมให้
นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธใ์นการช่วยเหลอืและรว่มมอืกนัเรยีน ช่วยคดิและแกป้ญัหารว่มกนั ซึง่ผูว้จิยัได้
มุง่สอนตามขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนงนุงงสงสยัเพื่อ
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ทา้ทายความคดิ และความใฝ่รูข้องนักเรยีน 2) ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอื
สถานการณ์นัน้ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามคดิเหน็เดยีวกนัรวมกลุ่มกนัหรอือาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่
และกลุ่มทสีมาชกิทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั โดยผูส้อนตอ้งมกีารใชค้ําถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดง
ความคดิเหน็ และพยายามกระตุ้นใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืความแตกต่างทางความคดิขึน้ เพื่อท้า
ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มูลหรอืวธิกีารพสิูจน์ทดสอบความคดิของตน เมื่อมี
ความแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 3) ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรูเ้ป็น
ขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่องการเลอืกหวัทีส่นใจหรอืทีต่้องการแก้ปญัหาแลว้ปฏบิตักิาร
วางแผนการดําเนินงาน 4) ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรูเ้ป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการ
ในเรื่อง การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามหน้าทีข่องสมาชกิกลุ่มแต่ละบุคคล 5) ใหผู้เ้รยีนวเิคราะห์
ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นําเสนอ และอภิปรายผลเป็นขัน้ปฏิบัติของทกัษะการจดัการในเรื่องการ
จดัระบบการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 6) ใหผู้เ้รยีนกําหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบ
ต่อไป สอดคลอ้งกบั สลุดัดา ลอยฟ้า (2536: 16) กล่าวว่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืภายในกลุ่มสมาชกิทุกคนภายในกลุ่มต้องร่วมมอืกนัใน
การวางแผนกําหนดทศิทางของโครงการที่จะศกึษาและวางแผนวธิกีารแก้ปญัหา ซึ่งสิง่ที่ควร
คํานึงถงึในการทํางานกลุ่ม คอื การกําหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคนสรุปผลงานและ
ประเมนิผลงาน และสอดคลอ้งกบัศรมีงคล เทพเรณู (2548: 122 - 123) กล่าวว่า เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการศกึษาหาความรูต้ามหลกัประชาธปิไตย มหีลกัการทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้เ้รยีนเรยีนรูก้ระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม การเป็นผูนํ้า ผูต้าม กล้าทํา 
กล้าแสดงออก กล้าตดัสนิใจ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ผู้อื่น และสมัพนัธ์กบัสุวทิย์ มูลคําและคณะ 
(2545: 35) ไดก้ล่าวว่า ผลทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัจากการเรยีนตามรปูแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม เป็น
การฝึกวธิกีารค้นคว้าหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างมรีะบบระเบยีบ ได้เรยีนรูว้ธิกีารทํางานเป็นกลุ่ม
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระ ซึง่สอดคลอ้งกบั อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) กล่าวถงึ
วตัถุประสงคข์องการเรยีนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม คอื 1) เพื่อฝึกกระบวนการกลุ่มในการทาํงาน
แบบประชาธปิไตย ฝึกการเป็นผูนํ้ากลุ่มฝึกการเป็นสมาชกิกลุ่ม และฝึกการยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น 2) เพื่อฝึกวธิกีารสบืเสาะคน้ควา้หาความรูอ้ยา่งมกีระบวนการฝึกการวเิคราะหป์ญัหาการ
ขบคดิปญัหา การพจิารณาปญัหาหลายๆ ดา้น การสาํรวจ และรวบรวมขอ้มลูสนบัสนุนสมมุตฐิาน
เพื่อการสรุปผลอยา่งมเีหตุผล 3) เพื่อฝึกการกลา้คดิ กลา้แสดงออก ฝึกการตดัสนิใจ ฝึกความ
รบัผดิชอบ และความมุ่งมัน่ในการทํางานใหส้ําเรจ็ 4) เพื่อปลูกฝงันิสยัในการสบืเสาะคน้ควา้หา
ความรู ้ เป็นผูใ้ครรู่ใ้ครเ่รยีน รกัการคน้ควา้หาขอ้มลูมาเป็นคาํตอบต่อปญัหาหรอืคาํถามทีไ่ดร้บัดว้ย
ตนเอง 
    เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ี ทัง้ 2 วธิเีป็นการสอนทีใ่ชก้ระบวนการกลุ่มและมแีละมสีว่นรว่มใน
ทุกกจิกรรมเป็นสาํคญั ซึง่ทาํใหผ้ลการทดสอบหลงัเรยีนสงัคมศกึษาไมแ่ตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณา
ถงึคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของนักเรยีน พบว่ามผีลคะแนน
พฒันาเพิม่ขึน้ทุกคน 
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     ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเป็นขอ้สนบัสนุนว่านกัเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนว
คอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาไม่
แตกต่างกนั 
     2. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิาน
ขอ้ที ่1 สามารถอภปิรายผลการทดลองไดด้งัน้ี 
     การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการทีผู่เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากการสรา้งความรูใ้หมจ่ากความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ในแต่ละคนจะมกีารปรบัโครงสรา้งความรูต้าม
ประสบการณ์ทีต่นเองมอียูโ่ดยครนํูาเหตุการณ์ สถานการณ์ตวัอย่างมาใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
วเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิเพื่อดูความรูเ้ดมิทีม่อียู่ รวมทัง้นําไปสถานการณ์ไปใชซ้ึ่งช่วยเรา้ความสนใจ
และทําใหก้ารเรยีนมคีวามหมายสาํหรบันกัเรยีนมากยิง่ขึน้อนัจะนําไปสู่นําไปสูก่ารขยายความรูเ้ดมิ
ออกไป ซึ่งการดําเนินกจิกรรมผูว้จิยัมุ่งใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอน คอื  
1) ขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิจะใหผู้เ้รยีนศกึษาสถานการณ์ต่างๆ ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนสงัเกต สภาพปญัหา
ทีค่รูระบุ จากสถานการณ์สื่อต่างๆ เช่น ภาพข่าวหนังสอืพมิพ ์กรณีตวัอย่าง แลว้ใหผู้เ้รยีนช่วยกนั
หาขอ้สรุป โดยครใูชค้ําถาม แลว้ใหต้อบลงในแบบตอบคําถาม 2) ขัน้อธบิาย เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนสรา้ง
ความรู ้จากการศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนทีค่รูจดัให ้เช่น ใบความรู ้หนังสอืเรยีน ผูเ้รยีนใน
กลุ่มอธบิายความรูท้ี่คน้พบดว้ยตนเอง เพื่อกระตุ้นความคดิของผูเ้รยีน 3) ขัน้ขยายความคดิดว้ย
การให้ผู้เรียนด้วยการคิดวิเคราะห์ปญัหา หาสาเหตุ หาเหตุผลร่วมกัน โดยมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนสนทนาประสบการณ์ทีต่นเองไดร้บัระหว่างกนั 4) ขัน้ประเมนิผลผูเ้รยีนนําเสนอผลงาน
โดยครูและนักเรยีนไดซ้กัถามกนั รวมถงึการใชก้ระบวนการทีเ่ป็นแนวทางในการสรา้งองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง เพราะการเรยีนโดยใชก้จิกรรม เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด 
นกัเรยีนไดล้งมอืทาํกจิกรรมต่างๆ ตามสภาพความเป็นจรงิ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ฝึกการคดิ
อย่างใชเ้หตุผล การตดัสนิใจ การดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่คีวามสนุกสนาน มคีวาม
กระตอืรอืรน้ ซึง่จะช่วยใหน้ักเรยีนเกดิความรว่มมอืร่วมใจแลกเปลีย่นความคดิและมกีารช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สาคร ธรรมศกัดิ ์(2541: บทคดัย่อ) ที่ไดส้รุปผลการวจิยัว่า นักเรยีนกลุ่มที่เรยีนดว้ยการสอนตาม
แนวคอนสตรคัตวิซิมึจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามคู่มอืครโูดยแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
     การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มย่อย โดย
ปรกึษาหารอืช่วยเหลอืกนัในการแก้ปญัหาเมื่อเกดิอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหผ้ลงานกลุ่มของตนเองดี
ทีสุ่ด การทํางานร่วมกนัก่อใหเ้กดิเป้าหมายและผลสมัฤทธิส์งูกว่าการทํางานคนเดยีว ซึง่สอดคลอ้ง
กบับลูม (Bloom. 1956: 48-50) ว่าวธิสีอนทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีคอืการเรยีนรูแ้บบเป็นกลุ่ม
โดยทีม่กีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และผูเ้รยีนยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ซึง่ทําใหเ้ป็นผลดี
ต่อการทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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     ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นขอ้สนับสนุนดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ดว้ยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
     3. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สามารถอภปิรายผล
การทดลองไดด้งัน้ี 
     การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ไดร้บัความรูจ้ากการทาํกจิกรรมรว่มกนัวางแผน
ในการแสวงหาความรูด้ําเนินการแสวงหาความรูพ้รอ้มทัง้สรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและนําเสนอ 
อภปิรายผลดว้ยตนเอง และมกีารปฏบิตัดิว้ยตนเองจงึทาํใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออกมากขึน้ ซึง่ผูว้จิยั
ไดมุ้ง่สอนตามขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนงุนงงสงสยั
เพื่อทา้ทายความคดิ และความใฝรู่ข้องนักเรยีน 2) ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอื
สถานการณ์นัน้ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามคดิเหน็เดยีวกนัรวมกลุ่มกนัหรอือาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่
และกลุ่มทสีมาชกิทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั โดยผูส้อนตอ้งมกีารใชค้ําถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดง
ความคดิเหน็ และพยายามกระตุ้นใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืความแตกต่างทางความคดิขึน้ เพื่อท้า
ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอ้มูลหรอืวธิกีารพสิูจน์ทดสอบความคดิของตน เมื่อมี
ความแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ 3) ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรูเ้ป็น
ขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการในเรื่องการเลอืกหวัทีส่นใจหรอืทีต่้องการแก้ปญัหาแลว้ปฏบิตักิาร
วางแผนการดําเนินงาน 4) ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรูเ้ป็นขัน้ปฏบิตัขิองทกัษะการจดัการ
ในเรื่อง การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามหน้าทีข่องสมาชกิกลุ่มแต่ละบุคคลขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะห์
ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นําเสนอ และอภิปรายผลเป็นขัน้ปฏิบัติของทกัษะการจดัการในเรื่องการ
จดัระบบการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 6) ใหผู้เ้รยีนกําหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบ
ต่อไป สุลดัดา ลอยฟ้า (2536: 16) กล่าวว่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มเป็น
รูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืภายในกลุ่มสมาชกิทุกคนภายในกลุ่มต้องร่วมมอืกนัในการวางแผน
กําหนดทศิทางของโครงการทีจ่ะศกึษาและวางแผนวธิกีารแกป้ญัหา ซึ่งสิง่ทีค่วรคํานึงถงึในการ
ทํางานกลุ่ม คอื การกําหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคนสรุปผลงานและประเมนิผลงาน 
สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2544: 22) กาํหนดลกัษณะสาํคญัของการเรยีนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น
กลุ่มว่าเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนแบบกลุ่มย่อย โดยสมาชกิทุกคนช่วยเหลอืกนั มกีารฝึกฝน
ทาํงานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมนิผล และสมัพนัธก์บัอาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) 
กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มดงัน้ี 1. เพื่อฝึกกระบวนการกลุ่มในการ
ทาํงานแบบประชาธปิไตย ฝึกการเป็นผูนํ้ากลุ่มฝึกการเป็นสมาชกิกลุ่ม และฝึกการยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 2. เพื่อฝึกวธิกีารสบืเสาะคน้ควา้หาความรูอ้ย่างมกีระบวนการฝึกการวเิคราะห์
ปญัหาการขบคดิปญัหา การพจิารณาปญัหาหลายๆ ดา้น การสาํรวจ และรวบรวมขอ้มลูสนบัสนุน
สมมุตฐิานเพื่อการสรุปผลอยา่งมเีหตุผล 3. เพื่อฝึกการกลา้คดิ กลา้แสดงออก ฝึกการตดัสนิใจ ฝึก
ความรบัผดิชอบ และความมุง่มัน่ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 4. เพือ่ปลกูฝงันิสยัในการสบืเสาะคน้ควา้หา
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ความรู ้ เป็นผูใ้ครรู่ใ้ครเ่รยีน รกัการคน้ควา้หาขอ้มลูมาเป็นคาํตอบต่อปญัหาหรอืคาํถามทีไ่ดร้บัดว้ย
ตนเอง 
      ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นขอ้สนับสนุนดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ดว้ยการสอนตามแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน 
      4. นักเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
      การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึเป็นการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบ
ดว้ยตนเอง โดยอาศยัประสบการณ์เดมิ และปรบัโครงสรา้งทางปญัญา และฝึกใหผู้เ้รยีนไดค้ดิในทุก
กจิกรรมตัง้แต่ขัน้แรกคอืขัน้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิจะใหผู้เ้รยีนศกึษาสถานการณ์ต่างๆ โดยครใูชค้ําถาม
ในการกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิการคดิวเิคราะหป์ญัหาเพื่อดคูวามรูเ้ดมิทีม่อียู ่โดยมคีรเูป็นผูช้ีแ้นะ ผูจ้ดั
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้คีวามสุขจากการเขา้ร่วมกจิกรรม และในทุกขัน้กจิกรรมมกีารมี
การสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห ์มกีารทาํงานรว่มกนัทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูกว่าการ
ทาํงานคนเดยีว และมอีสิระในการแสวงหาความรูจ้งึทําใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการใชก้ระบวนการทีเ่ป็นแนวทางในการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพราะ
การเรยีนโดยใชก้จิกรรม เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด นกัเรยีนไดล้งมอื
ทาํกจิกรรมต่างๆ ตามสภาพความเป็นจรงิ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ฝึกการคดิอยา่งใชเ้หตุผล 
การตดัสนิใจ การดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่คีวามสนุกสนาน มคีวามกระตอืรอืรน้ ซึง่จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนความคิดและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในคดิสงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ไชชเ์วอร ์(Sehiever. 1991: 138)  
ว่า ความคิดเป็นสิ่งที่เรียนรู้และความสามารถพัฒนาได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้การฝึก
ประสบการณ์ ในการคิดค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ช่วยพฒันาทกัษะการคิดให้คิดเป็น คิดรบัรู ้ 
คิดรอบคอบ คิดอย่างมีหลกัเกณฑ์มีเหตุมีผล และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ระพินทร์ คร้ามม ี
(2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิอยา่งมี
เหตุผลเชงิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนว
คอนสตรคัตวิซิมึกบัทีเ่รยีนโดยการสอนแบบแกป้ญัหาพบว่า นักเรยีนที่เรยีนวชิาสงัคมศกึษา โดย
การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัทีเ่รยีนโดยการสอนแบบแกป้ญัหา มคีวามสามารถในการคดิ
อย่างมเีหตุเชงิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนการสอนแบบสบืสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม เป็นการสอนทีส่อดแทรกการใชท้กัษะการคดิวเิคราะหท์ุกขัน้ตอน โดยการสอน
แบบสบืสวนสวบสวนเป็นกลุ่มเน้นที่นักเรยีนมสี่วนร่วมในทุกกิจกรรม ได้ร่วมกนัวางแผนในการ
แสวงหาความรู ้จงึทําใหน้ักเรยีนกล้าคดิกล้าแสดงออกมากขึน้ เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัชว่ยคดิและชว่ยแกป้ญัหารว่มกนัสง่ผลใหค้วามสามารถในการ
คดิวเิคราะหส์งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540: 160) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการ
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เรยีนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มว่า เพื่อฝึกการกลา้คดิ กลา้แสดงออก ฝึกการตดัสนิใจ ฝึกความ
รบัผดิชอบ และความมุ่งมัน่ในการทํางานใหส้าํเรจ็ และสมัพนัธก์บั นําความรูไ้ปขยายต่อเชื่อมโยง
ความรูใ้หม่ๆ  โดยใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัคดิว่ามปีญัหาทีส่งสยั ในรปูของแผนผงัความคดิ เพื่อ
สรา้งองค์ความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง เป็นกจิกรรมที่นักเรยีนมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรม ไดฝึ้กปฏบิตั ิ
เน้นกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่ม มกีจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้
รว่มกนัคดิรว่มกนัอภปิรายในกลุ่มยอ่ย เพื่อแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้ากการสบืเสาะหาความรูข้องแต่
ละบุคคลมกีารอภปิรายเพือ่ระดมความคดิและนําเสนอผลงานใหเ้พือ่นๆในหอ้งไดร้บัรู ้ทาํใหน้กัเรยีน
สามารถแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล มกีารฝึกหดัเพื่อใหเ้กดิทกัษะ การวเิคราะห ์
การใชเ้หตุผล การตดัสนิใจ ซึง่การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ี้เป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหส้มบูรณ์รูจ้กัคดิ
รูจ้กัตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรค ์ บรรยากาศในหอ้งเป็นกนัเอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกระแส 
มฆิะเนตร (2546) ไดท้ําการศกึษาผลการสอนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีน
ลําดวน จงัหวดัสุรนิทร ์ ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ก่อน และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ี ทัง้ 2 วธิเีป็นการสอนทีใ่ชก้ระบวนการกลุ่มและมแีละมสีว่นรว่มใน
ทุกกจิกรรมรวมทัง้ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเป็นสําคญั ซึ่งทําใหผ้ลการทดสอบหลงัเรยีนของการคดิ
วิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงคะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วเิคราะหข์องนกัเรยีน พบวา่มผีลคะแนนพฒันาเพิม่ขึน้ทุกคน 
    ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นขอ้สนบัสนุนวา่นกัเรยีนกลุม่ทดลองที ่1 ไดร้บัการสอนตามแนว
คอนสตรคัตวิซิมึ มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์แตกต่างจากกลุ่มทดลองที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอน
แบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ไมแ่ตกต่างกนั 
    5. นักเรยีนที่เรยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สามารถอภปิรายได ้
ดัง้น้ี 
    การจดัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาแตกต่าง
กนั เน่ืองจากจดัการเรยีนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ เพื่อเน้นการฝึกใหค้ดิในแต่ละขัน้ของ
การสอนตัง้แต่เริ่มกิจกรรม โดยจะมีสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ จะมี
สถานการณ์ต่างๆ ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะห ์เรา้ความสนใจโดยใชค้ําถามในการกระตุน้ผูเ้รยีนให้
เกิดการคดิวเิคราะห์ปญัหา และคดิได้อย่างมเีหตุผล ส่งผลให้ผู้เรยีนได้คดิเชื่อมโยง และหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างเรื่องที่เรยีนกบัสิง่ต่างๆ รอบๆ ตวั แล้วนําความรูด้งักล่าวไปเชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนการเรยีนโดยใชก้จิกรรม เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรู้
มากทีสุ่ด นกัเรยีนไดล้งมอืทาํกจิกรรมต่างๆ ตามสภาพความเป็นจรงิ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ฝึกการคดิอย่างใชเ้หตุผล การตดัสนิใจ โดยผูเ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ คดิหาคําตอบจากเอกสาร
ประกอบการเรยีน ใบความรู ้หอ้งสมุด และดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่คีวามสนุกสนาน มี
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ความกระตอืรอืรน้ ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนเกดิความร่วมมอืร่วมใจแลกเปลี่ยนความคดิและมกีาร
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในคดิสูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ไชชเ์วอร ์
(Sehiever.1991: 138) ว่า ความคดิเป็นสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละความสามารถพฒันาได ้โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนใชก้ารฝึกประสบการณ์ ในการคดิคน้หาคําตอบดว้ยตนเอง ช่วยพฒันาทกัษะการคดิใหค้ดิ
เป็น คดิรบัรู ้คดิรอบคอบ คดิอย่างมหีลกัเกณฑม์เีหตุมผีล อนัเป็นคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิขึน้
ในสภาพสงัคมปจัจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หน่ึงนุช กาฬภกัด ี(2542: บทคดัย่อ) เป็นการ
เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิระดบัสูงด้านการแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ไดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิิ
ซมึ กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นขอ้สนับสนุนดา้นการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ดว้ยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
    6. นักเรยีนทีเ่รยีนสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สามารถอภปิราย
ได ้ดัง้น้ี 
    การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีน่กัเรยีนได้
แสดงความคดิเหน็ ฝึกการคดิวเิคราะห ์และร่วมกนัคน้ควา้หาความรูข้อ้สรุปดว้ยตนเองอย่างอสิระ 
และปรกึษาหารอืกนัไดภ้ายในกลุ่ม โดยมคีรูเป็นผูใ้หค้ําแนะนําหรอืคําปรกึษาอย่างใกลช้ดิ และ
ผูเ้รยีนสามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดอ้ย่างมรีะบบระเบยีบตามแผนที่ไดก้ําหนดไว ้ สอดคล้องกบั  
จริะวรรณ สทิธชิยั (2526: 70) กล่าววา่การสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการเรยีน
การสอนทีเ่น้นกระบวนการคดิหาคาํตอบรว่มกนัดว้ยตนเองตลอดเวลา เน้นการสรา้งบรรยากาศการ
เรยีนทีเ่ป็นอสิระโดยใหน้กัเรยีนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั
ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ทําใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะทางปญัญาและ
ทกัษะในการคน้ควา้ และการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มนักเรยีนไดฝึ้กการคดิตดัสนิใจ
ตลอดเวลาของการทาํกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั ดงัทีน่วลศริ ิเปาโรหติย ์(2528: 23).กล่าวว่าการทาํ
กจิกรรมทุกอยา่งตอ้งมกีารคดิเขา้ไปเกีย่วขอ้งแทบทัง้สิน้ ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลเลอืกตดัสนิใจ โดยนํา
ความสามารถ ความสนใจ และบุคลกิภาพของตนมารว่มพจิารณาประกอบเพื่อใหก้ารตดัสนิใจดทีีสุ่ด 
ซึง่สมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคลเพื่อสรา้งการใชท้กัษะชวีติเป็นส่วนหน่ึงทีผู่เ้รยีนตอ้งไดร้บัการพฒันา
ใหเ้กดิกบัตวัผูเ้รยีน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกระแส มฆิะเนตร (2546: บทคดัย่อ) ได้
ทําการศกึษาผลการสอนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มที่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนลําดวน จงัหวดั
สุรนิทร ์ ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูขึน้ก่อน และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นขอ้สนับสนุนดา้นการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ดว้ยการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
       1.1 การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึและการสอนสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเหมาะ
สาํหรบัเวลาในการสอนทีม่ากกวา่น้ีเพราะการเรยีนดว้ยการสอนทัง้สองวธิจีะมกีารพฒันาความรูข้อง
แต่ละบุคคลไมเ่ทา่กนั ซึง่นกัเรยีนตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง ผูส้อนมบีทบาทเพยีงดแูลเทา่นัน้ 
       1.2 ผูเ้รยีนบางกลุ่มทีไ่มส่ามารถปฏบิตักิจิกรรมใหเ้ป็นไปตามเวลาทีก่ําหนด ครผููส้อน
ควรตดิตามใหค้วามช่วยเหลอื และขอ้เสนอแนะผูเ้รยีนอยา่งใกลช้ดิ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
อยา่งมัน่ใจและมกีาํลงัใจในการเรยีน 
       1.3 ในระยะแรกผู้เรียนยงัไม่คุ้นกบัการปฏิบตัิกิจกรรม ครูผู้สอนต้องให้โอกาสและ
กระตุน้การทาํกจิกรรมต่างๆ เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
       2.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัโดยการสอนตามแนวแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนตาม
แบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
       2.2 ควรนําการสอนดว้ยการสอนตามแนวแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนตามแบบ
สบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่มมาเปรยีบเทยีบเพือ่ศกึษา ผลทีม่ต่ีอตวัแปรอื่น ๆ เชน่ ความคงทนของการ
เรยีนรู ้แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคตต่ิอการเรยีน เป็นตน้ 
       2.3 ควรนําวธิกีารสอนตามแนวแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวน
เป็นกลุ่มทาํการศกึษาวจิยักบัสาระอื่น เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์เป็นตน้ 
       2.4 ควรจดัเวลาเรยีนในการเรยีนการสอนเป็น 2 ชัว่โมงตดิกนั เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในกระบวนการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
 รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจปริญญานิพนธแ์ละคณุภาพเครือ่งมือ 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจยั 

 1. อาจารยน์ท ีศริมิยั 

    อาจารยป์ระจาํกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) กรงุเทพมหานคร 

 2. อาจารย ์สุกญัญา จงพรา้ 

    อาจารยป์ระจาํกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) กรงุเทพมหานคร 

 3. อาจารย ์อจัฉรา อาจหาญ 

    อาจารยป์ระจาํกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรงุเทพมหานคร 

 4. อาจารย ์ดร. สกล วรเจรญิศร ี

    อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์

    ภาควชิาแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 

 5. รองศาสตราจารยศ์รมีงคล เทพเรณู 

     อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์

     สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

     มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 6. อาจารย ์กติตศิกัดิ ์ลกัษณา 

    อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์

    ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน 

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 

 7. อาจารย ์ดร. รณดิา เชยชุม่ 

    อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์

    ภาควชิาวจิยัและวดัผลทางการศกึษา 

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 
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ภาคผนวก ข 

                 - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการสอนตามแนวคอนสตคัต 

                      วิซึมและแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
                    - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ 
                       เรียนสงัคมศึกษาและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
                    - ผลการวิเคราะหค่์าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ของ 
                      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา และแบบทดสอบวดั  
                      ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
                    - ค่าความเช่ือมัน่ (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                      สงัคมศึกษา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
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ตาราง 9 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
  

 
แผนการสอน 

ผูเ้ชีย่วชาญ  
IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3  
1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม  
 

 
 
                                                   
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน ผูเ้ชีย่วชาญ IOC 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3  
1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 11 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา 
 

ขอ้ที ่ ผูเ้ชีย่วชาญ IOC ขอ้ที ่ ผูเ้ชีย่วชาญ IOC 
 คนที ่

1 
คนที ่2 คนที ่3   คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3  

1 1 1 1 1.00 16 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 18 1 1 0 0.67 
4 1 1 1 0.67 19 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 20 1 1 0 0.67 
6 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
7 1 1 0 0.67 22 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
 

ขอ้ที ่ ผูเ้ชีย่วชาญ IOC ขอ้ที ่ ผูเ้ชีย่วชาญ IOC 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3   คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3  
1 1 1 0 0.67 16 1 1 1 1.00 
2 1 1 0 0.67 17 1 1 0 0.67 
3 1 1 1 1.00 18 1 1 0 0.67 
4 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 24 1 1 0 0.67 
10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
13 1 1 0 0.67 28 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
15 1 1 0 0.67 30 1 1 1 1.00 
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ตาราง 13 ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดั 
     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 30 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ p r ขอ้ที ่ P r 
1 .20 .20 16 .55 .20 
2 .48 .22 17 .38 .25 
3 .83 .25 18 .20 .20 
4 .40 .20 19 .68 .25 
5 .65 .37 20 .20 .20 
6 .57 .32 21 .85 .20 
7 .78 .25 22 .87 .23 
8 .60 .30 23 .53 .38 
9 .83 .25 24 .80 .30 
10 .83 .27 25 .43 .35 
11 .78 .15 26 .45 .30 
12 .68 .20 27 .35 .30 
13 .75 .30 28 .78 .15 
14 .50 .20 29 .80 .20 
15 .30 .35 30 .48 .44 
      

 
มคีา่ความเชื่อมัน่ .72 
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ตาราง 14 ผลการวเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดั ความสามารถ 
     ในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 30 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ r ขอ้ที ่ r 
1 .15 16 .45 
2 .25 17 .30 
3 .30 18 .40 
4 .20 19 .25 
5 .25 20 .25 
6 .20 21 .55 
7 .40 22 .35 
8 .25 23 .25 
9 .25 24 .20 
10 .27 25 .50 
11 .25 26 .25 
12 .25 27 .30 
13 .30 28 .30 
14 .30 29 .21 
15 .25 30 .30 
    

 
มคีา่ความเชื่อมัน่ .75 
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ภาคผนวก  ค 
- ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ก่อนเรียนและ หลงัเรียน 
   ของกลุ่มทดลองท่ี 1 ท่ีได้รบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 

- ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ก่อนเรียนและ หลงัเรียน 
   ของกลุ่มทดลองท่ี 2 ท่ีได้รบัการสอนตามแนวสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก่์อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่ม 
ทดลองท่ีได้รบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก่์อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่ม
ควบคมุท่ีได้รบัการสอนตามแนวสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
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ตาราง 15 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1   
     ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 13.0 19.0 6.0 36 1.96 3.84 

2 13.0 15.0  2.0 4 -2.04 4.16 

3 12.0 24.0 12.0 144 7.96 63.36 

4 11.0 20.0 9.0 81 4.96 24.60 

5 11.0 19.0 8.0 64 3.96 15.68 

6 16.0 23.0 7.0 49 2.96 8.76 

7 14.0 22.0 8.0 64 3.96 15.68 

8 15.0 22.0 7.0 49 2.96 8.76 

9 14.0 21.0  7.0 49 2.96 8.76 

10 13.0 15.0  2.0 2 -2.04 4.16 

11 16.0 23.0 7.0 49 2.96 8.76 

12 16.0 22.0 6.0 36 1.96 3.84 

13 15.0 15.0 0.0 0 -4.04 16.32 

14 15.0 19.0  4.0 16 -0.04 0.00 

15 11.0 17.0 6.0 36 1.96 3.84 

16 7.0 10.0 3.0 9 -1.04 1.08 

17 2.0 5.0  3.0 9 -1.04 1.08 

18 11.0 14.0  3.0 9 -1.04 1.08 

19 15.0 18.0 3.0 9 -1.04 1.08 

20 16.0 23.0 7.0 49 2.96 8.76 

21 13.0 16.0 3.0 9 -1.04 1.08 

22 14.0 17.0 3.0 9 -1.04 0.18 

23 13.0 14.0  1.0 1 -3.04 9.24 

24 11.0 13.0 2.0 4 -2.04 4.16 

25 11.0 14.0 3.0 9 -1.04 1.08 
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ตาราง 15 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

26 13.0 14.0 1.0 1 -3.04 9.24 

27 17.0 23.0 6.0 36 1.96 3.84 

28 8.0 10.0 2.0 4 -2.04 4.16 

29 6.0 8.0  2.0 4 -2.04 4.16 

30 12.0 23.0 11.0 121 6.96 48.44 

31 10.0 15.0 5.0 25 0.42 0.92 

32 11.0 11.0 0.0 0 -4.04 16.32 

33 14.0 16.0 2.0 4 -2.04 4.16 

34 16.0 17.0 1.0 1 -3.04 9.24 

35 18.0 19.0 1.0 1 -3.04 9.24 

36 17.0 23.0 6.0 36 1.96 3.48 

37 15.0 15.0 0.0 0 -4.04 16.32 

38 18.0 20.0 2.0 4 -2.04 4.16 

39 11.0 16.0  5.0 25 0.96 .92 

40 11.0 12.0 1.0 1 -3.04 9.24 

41 19.0 20.0 1.0 1 -3.04 9.24 

42 8.0 10.0 2.0 4 -2.04 4.16 

43 13.0 15.0 2.0 4 -2.04 4.16 

44 16.0 20.0 4.0 16 -0.04 0.00 

45 17.0 19.0 2.0 4 2.42 4.16 

46 20.0 23.0 3.0 9 -1.04 1.08 

47 11.0 15.0 4.0 16 -0.04 0.00 

48 16.0 23.0 7.0 49 2.96 8.76 
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ตาราง 15 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

49 16.0 19.0 3.0 9 -1.04 1.08 

50 13.0 20.0 7.0 49 2.96 8.76 

∑  664 866 202 1220  400.76 

 1X =13.28 2X = 17.32 1MD =4.04    

 1S =3.45 2S =4.54     
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ตาราง 16 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลอง 
     ที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 11.0 16.0 5.0 25 -0.10 0.01 

2 8.0 22.0 14.0 196 8.90 79.21 

3 16.0 21.0 5.0 25 -0.10 0.01 

4 17.0 21.0 4.0 16 -1.10 1.21 

5 17.0 20.0 3.0 9 -2.10 4.41 

6 15.0 16.0 1.0 1 -4.10 16.81 

7 6.0 7.0 1.0 1 -4.10 16.81 

8 13.0 20.0 7.0 49 1.90 3.61 

9 11.0 18.0 7.0 49 1.90 3.61 

10 6.0 16.0 1.0 1 4.90 24.01 

11 8.0 14.0 6.0 36 0.90 0.81 

12 16.0 21.0 5.0 25 -0.10 0.01 

13 10.0 15.0 5.0 25 -0.10 0.01 

14 7.0 10.0 3.0 9 -2.10 4.41 

15 11.0 16.0 5.0 25 -0.10 0.01 

16 10.0 11.0 1.0 1 -4.10 16.81 

17 15.0 21.0 6.0 36 -0.90 0.81 

18 14.0 21.0 7.0 49 1.90 3.61 

19 7.0 7.0 0.0 0 -5.10 26.01 

20 10.0 11.0 1.0 1 -4.10 16.81 

21 6.0 7.0 1.0 1 -4.10 16.81 

22 10.0 14.0 4.0 16 -1.01 1.21 

23 11.0 13.0 2.0 4 -3.10 9.61 

24 12.0 16.0 4.0 16 -1.10 1.21 

25 18.0 24.0 6.0 36 0.90 0.81 
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ตาราง 16 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

26 11.0 16.0 5.0 25 -0.10 0.01 

27 7.0 11.0 4.0 16 -1.10 1.21 

28 8.0 17.0 9.0 81 3.90 15.21 

29 17.0 19.0 2.0 4 -3.10 9.61 

30 13.0 19.0 6.0 36 0.90 0.81 

31 6.0 17.0 11.0 121 5.90 34.81 

32 7.0 16.0 9.0 81 3.90 15.21 

33 8.0 16.0 8.0 64 2.90 8.41 

34 7.0 18.0 11.0 121 5.90 34.81 

35 10.0 17.0 7.0 49 1.90 3.61 

36 12.0 12.0 0.0 0 -5.10 26.01 

37 16.0 18.0 2.0 4 -3.10 9.61 

38 13.0 18.0 5.0 25 -0.10 0.01 

39 10.0 23.0 13.0 169 7.90 62.41 

40 16.0 17.0 10.0 100 4.90 24.01 

41 17.0 23.0 6.0 36 0.90 0.81 

42 14.0 18.0 4.0 16 -1.10 1.21 

43 16.0 22.0 6.0 36 0.90 0.81 

44 14.0 19.0 5.0 25 -0.10 0.01 

45 16.0 23.0 7.0 49 1.90 3.61 

46 14.0 19.0 5.0 25 -0.10 0.01 

47 14.0 15.0 1.0 1 -4.10 16.81 

48 13.0 18.0 5.0 25 -0.10 0.01 
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ตาราง 16 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

49 15.0 19.0 4.0 16 -1.10 1.21 

50 13.0 19.0 6.0 36 0.90 0.81 

∑  420 716 255 1813  512.5 

 1X =11.84 2X = 16.94 1MD =5.10    

 1S =3.63 2S =4.21     
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ตาราง 17 คะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห ์กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1 
     ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 16.0 18.0 2.0 4 -0.84 0.70 

2 19.0 20.0  1.0 1 -1.84 3.39 

3 15.0 16.0 1.0 1 -1.84 3.39 

4 15.0 20.0 5.0 25 2.16 4.67 

5 17.0 19.0 2.0 4 -0.84 0.70 

6 17.0 18.0 1.0 1 -1.84 3.39 

7 8.0 20.0 12.0 144 9.16 83.91 

8 7.0 16.0 9.0 81 6.16 37.95 

9 16.0 19.0  3.0 9 0.16 0.03 

10 16.0 16.0  0.0 0 -2.84 8.07 

11 15.0 19.0 4.0 16 1.16 1.35 

12 18.0 18.0 0.0 0 -2.84 8.07 

13 11.0 18.0 7.0 49 4.16 17.31 

14 12.0 16.0  4.0 16 1.16 1.35 

15 15.0 16.0 1.0 1 -1.84 3.39 

16 14.0 17.0 3.0 9 0.16 0.03 

17 18.0 17.0  -1.0 1 -3.84 3.39 

18 15.0 17.0  2.0 2 -0.84 0.70 

19 16.0 17.0 1.0 1 -1.84 3.39 

20 18.0 18.0 0.0 0 -2.84 8.07 

21 13.0 16.0 3.0 9 0.16 0.03 

22 15.0 16.0 1.0 1 -1.84 3.39 

23 18.0 18.0  0.0 0 -2.84 8.07 

24 17.0 19.0 2.0 4 -0.84 0.70 

25 10.0 17.0 7.0 49 4.16 17.31 
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ตาราง 17 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

26 19.0 19.0 0.0 0 -2.84 8.07 

27 14.0 17.0 3.0 9 0.16 0.03 

28 8.0 18.0 10.0 100 7.16 51.27 

29 13.0 17.0  4.0 16 1.16 1.35 

30 15.0 21.0 6.0 36 3.16 9.99 

31 15.0 16.0 1.0 1 -1.84 3.39 

32 20.0 21.0 1.0 1 -1.84 3.39 

33 14.0 16.0 2.0 4 -0.84 0.70 

34 15.0 16.0 1.0 1 -1.84 3.39 

35 18.0 19.0 1.0 1 -1.84 3.39 

36 17.0 23.0 6.0 36 3.16 9.99 

37 18.0 18.0 0.0 0 -2.84 8.07 

38 15.0 17.0 2.0 4 -0.84 0.70 

39 17.0 18.0  1.0 1 -1.84 3.39 

40 16.0 18.0 2.0 4 -0.84 0.70 

41 16.0 18.0 2.0 4 -0.84 0.70 

42 16.0 18.0 2.0 4 -0.84 0.70 

43 17.0 18.0 1.0 1 -1.84 3.39 

44 17.0 17.0 0.0 0 -2.84 8.07 

45 17.0 19.0 2.0 4 -1.84 0.70 

46 13.0 15.0 2.0 4 -1.84 0.70 

47 16.0 18.0 2.0 4 -1.84 0.70 

48 17.0 29.0 12.0 144 9.16 83.91 
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ตาราง 17 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

49 14.0 18.0 4.0 16 1.16 1.35 

50 13.0 18.0 5.0 25 2.16 4.67 

∑  761 903 142 848  435.46 

 1X =15.22 2X = 18.06 1MD =2.84    

 1S =2.80 2S =2.22     
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห ์กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่2 
     ทีไ่ดร้บัแผนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 5.0 19.0 14.0 196 10.08 101.61 

2 15.0 19.0 4.0 16 0.08 0.01 

3 18.0 19.0 1.0 1 -2.92 8.53 

4 16.0 18.0 2.0 4 -1.92 3.69 

5 15.0 19.0 4.0 16 0.08 0.01 

6 11.0 15.0 4.0 16 0.08 0.01 

7 5.0 18.0 13.0 169 9.08 82.45 

8 15.0 17.0 2.0 4 -1.92 3.69 

9 18.0 20.0 2.0 4 -1.92 3.69 

10 5.0 19.0 14.0 196 10.08 101.61 

11 7.0 14.0 7.0 49 3.08 9.49 

12 20.0 21.0 1.0 1 -2.92 -2.92 

13 11.0 18.0 7.0 49 3.08 9.49 

14 9.0 17.0 8.0 64 4.08 16.65 

15 10.0 11.0 1.0 1 -2.92 8.53 

16 8.0 13.0 5.0 25 1.08 1.17 

17 22.0 24.0 2.0 4 -1.92 3.69 

18 18.0 25.0 7.0 49 3.08 9.49 

19 12.0 14.0 2.0 4 -1.92 3.69 

20 15.0 21.0 6.0 36 2.08 4.33 

21 10.0 15.0 5.0 25 1.08 1.17 

22 13.0 19.0 6.0 36 2.08 82.45 

23 17.0 18.0 1.0 1 -2.92 8.53 

24 16.0 21.0 5.0 25 1.08 1.17 

25 18.0 18.0 0.0 0 -3.92 15.37 
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ตาราง 18 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

26 18.0 15.0 -3.0 9 -6.92 47.89 

27 19.0 11.0 -8.0 64 -11.92 142.09 

28 12.0 22.0 10.0 100 6.08 36.97 

29 18.0 19.0 1.0 1 -2.92 8.53 

30 16.0 19.0 3.0 9 -0.92 0.85 

31 14.0 15.0 1.0 1 -2.92 8.53 

32 11.0 15.0 4.0 16 0.08 0.01 

33 12.0 19.0 7.0 49 3.08 9.49 

34 7.0 19.0 12.0 144 8.08 65.29 

35 16.0 21.0 5.0 25 1.08 1.17 

36 15.0 19.0 4.0 16 0.08 0.01 

37 13.0 17.0 4.0 16 0.08 0.01 

38 11.0 16.0 5.0 25 1.08 1.17 

39 15.0 17.0 2.0 4 -1.92 3.69 

40 14.0 17.0 3.0 9 -0.92 0.85 

41 15.0 18.0 3.0 9 -0.92 0.85 

42 16.0 17.0 1.0 1 -2.92 8.53 

43 15.0 18.0 3.0 9 -0.92 0.85 

44 17.0 18.0 1.0 1 -2.92 8.53 

45 16.0 18.0 2.0 4 -1.92 3.69 

46 13.0 16.0 3.0 9 -0.92 0.85 

47 15.0 17.0 2.0 4 -1.92 3.69 

48 11.0 14.0 3.0 9 -0.92 0.85 
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ตาราง 18 (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน
(X1) 

หลงัเรยีน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

49 15.0 17.0 2.0 4 -1.92 3.69 

50 13.0 16.0 3.0 9 -0.92 0.85 

∑  420 716 196 1538  836.53 

 1X =13.72 2X = 17.64 1MD =3.92    

 1S =3.96 2S =2.79     
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1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศึกษา ของกลุ่มทดลองที่ 1 

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 

( )
1;

1

22
−=

−
−

=
∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

150
)202(1220)50(

202
2

−
−

=t  

 

30.20
202

=t  

 

95.9=t  
 

จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่ม
ทดลองที ่1  
หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั 9.95 
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2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ของกลุ่มทดลองที ่2 
หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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15.15=t  

จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่ม
ทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั 11.15 

 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของกลุ่มทดลองที ่1 หลงั

เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่ม
ทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั 16.66 

 
 
4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของกลุ่มทดลองที ่2 หลงั

เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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)196(1538)50(

196
2

−
−

=t  
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จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่ม
ทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั 6.99 

 
 
5. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ระหวา่งกลุ่มทดลองที ่1 

และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent ในรปู Difference Score ซึง่
มสีตูรดงัน้ี 
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           และ 
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

 

016.1
10.504.4 −

=t  

 

73.1−=t  
 
จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ระหวา่งกลุ่ม

ทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั -1.731 

 
6. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ระหวา่งกลุ่มทดลองที ่1 

และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent ในรปู Difference Score ซึง่
มสีตูรดงัน้ี 
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           และ 
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จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ระหวา่งกลุ่ม

ทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เทา่กบั 1.533 
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ภาคผนวก  ง 

                               - แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิซึม  

                               - แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 

                               - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 

                               - แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  
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แผนการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิซึิม 
 
วชิา  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกจิ          เวลา   3   ช่ัวโมง 

_____________________________________________________________________________ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการดาํรงชีวิต
อยา่งมีคุณค่า 
 

ตัวช้ีวดั   ส 3.1 ม.3/1 
 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
 
สาระสําคญั 
 ระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศยอ่มมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มดา้น
ต่างๆ เช่น การเมือง การปกครอง สังคมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือของ
ประเทศนั้นๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของระบบเศรษฐกิจได ้ 
 2. อธิบายแนวทางในการดาํรงชีวิตตามระบบเศรษฐกิจได ้
 3. จาํแนกรูปแบบของระบบเศรษฐกิจได ้
 4. เปรียบเทียบรูปแบบของระบบเศรษฐกิจได ้
 5. วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจได ้
 6. เจตคติท่ีดีท่ีมีต่อการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
 2. แนวทางในการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจ 
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 3. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 4. จุดเด่น จุดดอ้ยของระบบเศรษฐกิจ 
 5. เจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นที ่1. ขั้นศึกษาข้อเทจ็จริง 
  1.1 ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน แลว้ให้เลือก ประธาน 
เลขานุการ และและบนัทึกลงในเอกสารที่ครูแจกให ้
  1.2 ผูเ้รียนสังเกต สภาพปัญหาท่ีครูระบุ จาก “ข่าว เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่ม
สลาย” แลว้ใหผู้เ้รียนหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้ตอบคาํถามลงในแบบตอบคาํถาม ดงัน้ี 
  - ประเดน็สาํคญัของข่าวคืออะไร 
  - ทาํไมคนเหล่านั้นถึงไดคิ้ดวา่เศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
  - เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนหรือไม่ เก่ียวขอ้งอยา่งไร 
    ขั้นที ่2. ขั้นอธิบาย 
       2.1 ผูเ้รียนแต่ละคนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนท่ีครูจดัให้ จากใบความรู้ เร่ืองระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ บอร์ด และบนัทึกลงใน แบบบนัทึกการเรียนรู้ (ตอนท่ี 1) 
       2.2 ผูเ้รียนในกลุ่มอธิบายความรู้ท่ีคน้พบดว้ยตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง พร้อมบนัทึกการ
เรียนรู้ไวใ้นแบบบนัทึกการเรียนรู้ (ตอนท่ี 2) 
       2.3 ผูเ้รียนร่วมกันทาํใบงาน เร่ืองลักษณะสําคญัของระบบเศรษฐกิจและ เร่ืองจุดเด่น
จุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจ 
    ขั้นที ่3. ขั้นขยายความคดิ 
       3.1 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข่าว เร่ือง “เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย" หาสาเหตุ
ของปัญหา คิดหาเหตุผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัจาก
ประสบการณ์ของผูเ้รียน 
       3.2บนัทึกผลการวิเคราะห์ลงในแบบตอบคาํถามจากข่าว เร่ือง “เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงั
ล่มสลาย" 
    ขั้นที ่4. ขั้นประเมินผล 
       4.1 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผงัความคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจแลว้ส่งตวัแทนนาํมา
เสนอ และตรวจสอบความรู้ดว้ยการแสดงผลงานกลุ่ม 
       4.2 ใหน้กัเรียนทาํแบบบนัทึกการทาํงานกลุ่มและแบบประเมินหนา้ชั้นเรียนของนกัเรียน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. แบบประเมินการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 2. แบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 
 3. แบบประเมินจากแบบตอบกรณีศึกษา / ข่าว 
 4. การตอบคาํถามจากแบบตอบคาํถาม แบบบนัทึกกิจกรรมและแผนผงัความคิด 
 
แหล่งเรียนรู้ 

 1. ข่าว เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
 2. ข่าว เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
 3. ใบความรู้เร่ือง “ระบบเศรษฐกิจ” 
 4. แบบตอบคาํถาม 
 5. แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
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ช่ือกลุ่ม ............................................................................................... 

วนัที ่............................................................ 
 

ช่ือประธาน ......................................................................................... เลขท่ี ............................. 
ช่ือเลขานุการ ...................................................................................... เลขท่ี ............................. 
 

สมาชิก 

 1. ........................................................................................... เลขท่ี ...............................   

 2. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 

 3. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 

 4. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ ......... 
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แบบตอบคาํถาม 
ช่ือกลุ่ม ...................................................................................................... 

ช่ือ............................................................................ ช้ัน............ เลขที.่........... 
 

คาํช้ีแจง หลงัจากนกัเรียนศึกษาข่าวเก่ียวกบัราคานํ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน แลว้นกัเรียนบนัทึกส่ิงท่ีไดล้งในแบบ
ตอบคาํถาม 

1. ประเดน็สาํคญัของข่าวคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ทาํไมคนเหล่านั้นถึงไดคิ้ดวา่เศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



156 

 

แบบบันทกึการเรียนรู้ 
ตอนที ่1 

 2.1 บนัทึกผลการศึกษารายบุคคล 
สรุปจากใบความรู้............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. เพราะเหตุใดประเทศต่างๆ จึงมีระบบเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ระบบเศรษฐกิจสามารถแก้ไขปัญหาทางพื้นฐานเศรษฐกิจเช่น การว่างงาน ค่าแรงขั้นตํ่าหรือไม่ 

อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 
 2.2 สรุปผลการศึกษาของกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบเขยีนแผนผงัความคดิ (กลุ่ม) 
ช่ือกลุ่ม............................................................................... 

แผนผงัความคิดเร่ือง ............................................................... 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบคาํถามจากกรณตีัวอย่าง 
ช่ือกลุ่ม ......................................................................... 

 
 
 
 

สาระสาํคัญ และแนวทางการนําไปใช้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ช่ือตนเอง ...........................................................................ช้ัน......... เลขที.่..................... 
1. ระบุสถานการณ์ในกรณีตวัอยา่งท่ีสาํคญั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ระบบเศรษฐกิจของจีนเป็นแบบใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ระบบเศรษฐกิจแบบใดท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจของจีน เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม .................................................................. 
เร่ือง ...................................................................... 

 

ลาํดับ รายการ รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

      
1 มีการวางแผนการปฏิบติังาน       
2 ใชถ้อ้ยคาํสุภาพไม่ส่งเสียงดงั       

3 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น       
4 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น       

5 การทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย       

6 ใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา       

7 ยอมรับมติกลุ่ม       

8 มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน       
9 สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคี       

10 มีขั้นตอนการนาํเสนอ       

 รวมคะแนน (40 คะแนน)       

 
ปัญหาในการทาํงานน้ี คือ 
 1. ........................................................................................................................................... 
 2. ........................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน 
 ดี     = 3  คะแนน  ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 พอใช ้     = 2  คะแนน         (......................................) 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน          ........../.............../............. 
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แบบประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
ช่ือกลุ่ม .................................................................. 

   เร่ือง .............................................................. 
 

ลาํดับ รายการ กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 การเตรียมพร้อมในการรายงาน           
2 บรรยากาศในการรายงาน           

3 เน้ือหาท่ีรายงานท่ีสามารถนาํไปใช ้           
4 ฟังแลว้มีความรู้มากข้ึนกวา่เดิม           

5 การนาํเสนอรายงาน           

 รวมคะแนน  

 
สาระประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน 
 ดี     = 3  คะแนน  ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 พอใช ้     = 2  คะแนน         (......................................) 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน          ........../.............../............. 
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แบบประเมินจากแบบตอบกรณศึีกษา / ข่าว 
 

ลาํดับ รายการ กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 วิเคราะห์ปัญหาได้

ชดัเจนและสามารถ 
อธิบายเพิ่มเติมได ้

          

2 คิดหาวิธีแกปั้ญหาได ้           
3 เ น้ื อ ห า ท่ี ต อ บ

สามารถนําไปใช้ได้
จริง 

          

 รวมคะแนน  

 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 เกณฑ์การประเมิน   ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน         (......................................) 
 ดี     = 3  คะแนน          ........../.............../............. 
 พอใช ้     = 2  คะแนน 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน 
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ใบงาน เร่ืองลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษาระบบเศรษฐกจิ แลว้วเิคราะหล์กัษณะสาํคญัลงในตาราง 

 

เร่ือง บทบาทของรฐั ปัจจยัการผลิต การกระจาย
รายได้ 

ความเป็นธรรม
ในรฐั 

ทุนนิยม ........................... 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
สงัคมนิยม ........................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
ผสม ........................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
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ใบงาน เร่ืองลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษาระบบเศรษฐกจิ แลว้วเิคราะหล์กัษณะสาํคญัลงในตาราง 

ระบบ ความหมาย จุดเด่น จุดอ่อน 

1. ทนุนิยม ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. สงัคม

นิยม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. แบบ

ผสม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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ข่าว เศรษฐกจิจนี 
 

 คณะรัฐมนตรีจีนไดอ้นุมติัคาํแนะนาํเพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนในปีน้ี โดยมี
เป้าหมายท่ีจะพฒันาระบบให้มีความยืดหยุน่มากข้ึน และให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปอยา่งรวดเร็วในประเทศ 
 จีนจะยงัคงส่งเสริมภาคธุรกิจของรัฐ โดยจะลดอุปสรรคเชิงดา้นการลงทุนภาคเอกชน และ
ปรับปรุงนโยบายในการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 รัฐบาลจะปฏิรูปบริษทัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของรวมทั้งอุตสาหกรรมท่ีมีการผกูขาดมากขึ้น โดยพุ่ง
เป้าไปท่ีการผลิตพลงังาน ทางรถไฟ และบริการดา้นไปรษณีย ์
 -- กระทรวงพาณิชยจี์นเปิดเผยกฎระเบียบเก่ียวกบัการลงทุนของต่างประเทศในภาคกลางของ
ประเทศ ไดแ้ก่ มณฑลชานซี อนัฮุย เจียงซี เหอหนาน หูเปย และหูหนาน ซ่ึงน่าจะสามารถดึงดูด
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มระดบัไฮเอนด์ ดว้ยการใชม้าตรการสร้างแรงจูงใจและการให้
คาํแนะนาํ 
 ทั้งน้ี มณฑลเหล่าน้ีควรใหค้วามสาํคญักบัการผลิต และควรพิจารณาเร่ืองการลงทุนในภาคอ่ืนๆ 
เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปท่ีมีความซับซ้อน การคา้ การเงิน การศึกษา วฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว และการเช่าซ้ือ 
 -- สาํนกังานบริหารปริวรรตเงินตราระบุว่า จีนไดล้ดโควตา้ตราสารหน้ีต่างประเทศระยะสั้น
ของสถาบนัภายในประเทศลง 1.5% เหลือ 3.24 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในปีน้ี ซ่ึงเป็นความพยายามที่จะ
ป้องกนัไม่ใหมี้กระแสเงินทุนขา้มแดนท่ีผดิปกติเขา้มาในประเทศ 
 สาํนกังานฯระบุวา่ ธนาคารท่ีบริหารจดัการธุรกรรมการคา้ขนาดใหญ่ควรจะไดรั้บการจดัลาํดบั
ความสาํคญัก่อน รวมทั้งไดรั้บการจดัสรรโควตา้ตราสารหน้ีต่างประเทศระยะสั้นเป็นอนัดบัแรกก่อน 
เพื่อสนบัสนุนการเงินทุนดา้นการคา้ใหแ้ก่บริษทัภายในประเทศ 
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ข่าว เช่ือเศรษฐกจิทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
 

 สาํนกัข่าวบีบีซี ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของผูค้นประมาณ 29,000 คน ใน 27 ประเทศทัว่
โลก ในช่วงวนัท่ี 19 มิถุนายน-13 ตุลาคม 2552 เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจของโลกในยคุปัจจุบนั เพื่อรําลึก
ถึงวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการล่มสลายของกาํแพงเบอร์ลิน ซ่ึงไดบ่้งช้ีถึงการพงัทลายของโลก
คอมมิวนิสตแ์ละชยัชนะของระบบการตลาดการคา้เสรี 
 ผลจากการสาํรวจความคิดเห็นดงักล่าว มีผุค้น 11% เช่ือว่า ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมยงัทาํงานได้
ดีอยู ่และมีจาํนวน 23% เช่ือวา่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัจะประสบกบัการล่มสลาย และโลกตอ้งการ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เขา้มาแทนท่ี และมีจาํนวนมากกวา่ 50% มีความเห็นวา่ 
 "ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการสร้างกฎเกณฑบ์างอย่างเขา้
ไปกาํหนดระบบเศรษฐกิจ และการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ" 
 ดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลกในขณะน้ี ไดส่้งผลเสียหายอยา่งมหาศาลต่อบรรดาอดีต
ประเทศคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคยโุรปตะวนัออก ผูค้นจาํนวนมากเร่ิมตั้งคาํถามอยา่งจริงจงัถึงความชอบ
ธรรมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
 นอกจากน้ียงัมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ความคิดบางประการของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
เช่น แนวคิดเร่ืองการแพร่กระจายความรํ่ ารวยไปสู่ผูค้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ยงัคงอยูใ่นความสนใจ
ของผูค้นจาํนวนมาก โดยคนส่วนใหญ่ใน 22 ประเทศไดส้นบัสนุนแนวความคิดท่ีว่า รัฐบาลควร
กระจายความมัง่คัง่ไปสู่ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 

ขอ้มูลจาก นิตยสาร Business+ ฉบบัท่ี 250 December 2009 
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ใบความรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ 
 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ความสมัพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ภายใตร้ะเบียบ กฎเกณฑ ์และ
แนวทางการปฏิบติัของสงัคมท่ียดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจมีความสาํคญัเพราะเพราะก่อใหเ้กิดการควบคุม ดูแล ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นไปตามทิศทางท่ีสังคมตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการผลิต การลงทุน การครอบครอง 
กรรมสิทธ์ิ การจาํหน่ายจ่ายแจก ฯลฯ 
 จากการท่ีประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกนัในดา้นการเมืองการปกครอง ประเพณี และความ
เช่ือ ทาํใหมี้ระบบเศรษฐกิจแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคมในประเทศนั้นๆ ซ่ึง
อาจแบ่งระบบเศรษฐกิจเป็น 3 ระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
1.ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) อาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น ระบบทุนนิยมหรือ
ระบบตลาด สาํหรับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนจะเป็นผูท่ี้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีหามาได้
ตามกฎหมาย มีอิสระท่ีจะดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การ
กระจายสินคา้และบริการ ส่วนรัฐบาลจะมีบทบาทจาํกดัเฉพาะส่วนของการทาํหน้าท่ีให้บริการสังคม 
เช่น การออกกฎหมาย การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต จะมีอิสระในการเลือกอย่างเต็มท่ี ผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีตอ้งการไดภ้ายใตร้ายไดท่ี้มีอยู่ ในขณะท่ีหน่วยผลิตก็มีอิสระท่ีจะซ้ือและใช้
ทรัพยากร หรือปัจจยัการผลิตต่างๆ ในการผลิตตามเงินทุนท่ีมีอยู ่ส่วนเจา้ของปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น 
ท่ีดิน แรงงาน เป็นตน้ ต่างมีอิสระท่ีจะนาํปัจจยัการผลิตท่ีตนมีอยูไ่ปใชใ้นกิจกรรมการผลิตท่ีน่าพอใจ 
เช่น จะขายท่ีดินใหกิ้บใคร จะเป็นลูกจา้งใครกไ็ด ้เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีให้เสรีภาพท่ีจะเลือกและตดัสินใจดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่เอกชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเช่ือว่าการแข่งขนัทางเศรษฐกิจโดยเสรีเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการกาํหนดปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประกอบดว้ย 
 1. กรรมสิทธ์ิ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุกคนมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต มี
สิทธิและเสรีภาพท่ีใจใชห้รือแจกจ่ายปัจจยัการผลิตนั้นไปในลกัษณะใดๆ กไ็ด ้การท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นเป็นของตนเองนั้นทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะลงทุน หรือพฒันาทรัพยากรท่ีตนเองมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
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 2. เสรีภาพ ในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจทาํการผลิตและ
จาํหน่ายจ่ายแจกโดยรัฐบาลจะไม่เขา้ไปแทรกแซง เช่น ไม่เขา้ไปควบคุมการผลิต ไม่ควบคุมระคาและ
การจาํหน่ายสินคา้ เป็นตน้ รัฐบาลจะทาํหนา้ท่ีเฉพาะป้องกนัประเทศ การรักษาความสงบภายใน การ
รักษาความยติุธรรม และการดาํเนินงานบางอยา่งท่ีเอกชนไม่อาจกระทาํไดเ้ท่านั้น 
 3. การดําเนินการ ดาํเนินไปโดยผา่นกลไกราคาและระบบตลาด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
ตดัสินใจต่างๆ ไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากาํหนดว่าจะผลิตอะไร และผลิตเพื่อใคร แต่เอกชนจะ
ดาํเนินการผลิตโดยตอ้งการกาํไรสูงสุดเป็นสําคญั เช่น ถา้โทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงท่ีผูต้อ้งการใช้มาก 
ผูผ้ลิตทั้งหลายเห็นว่าจะทาํกาํไรไดม้าก ก็จะทาํการผลิตโทรศพัทมื์อถือออกมาขายมากขึ้น แต่ถา้ผลิต
มากเกินความตอ้งการ โทรศพัทมื์อถือก็อาจขายไดน้อ้ยลงจนตอ้งลดราคาลง ระยะต่อไปผูผ้ลิตก็ตอ้งลด
การผลิตโทรศพัทมื์อถือใหน้อ้ยลงจนพอดีกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 
 4. การแข่งขัน การแข่งขนัเป็นปัจจยัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุกคนมีสิทธ์ิและ
เสรีภาพจะดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดงันั้น ถา้มีผูผ้ลิตรายใดทาํธุรกิจไดก้าํไรดี หรือมีนกัธุรกิจกลุ่ม
ใดคิดจะผกูขาดหรือรวมกนัข้ึนราคาสินคา้เพื่อหวงักาํไรเกินปกติ ผูผ้ลิตรายใหม่ๆกจ็ะเขา้มาทาํธุรกิจเพื่อ
แข่งขนัดว้ย เพราะเห็นว่าสินคา้นั้นขายไดร้าคาดี เกิดการแยง่กนัขาย แยง่กนัลดราคา แทนท่ีราคาสินคา้
จะสูงข้ึนก็กลบัลดลง และแทนท่ีผูผ้ลิตจะไดก้าํไรก็อาจเกิดการขาดทุนหรือไดก้าํไรนอ้ยซ่ึงส่งผลดีต่อ
ผูบ้ริโภค 
2. ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม 
 ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมน้ี ในบางคร้ังเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลาง 
หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบบงัคบั ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ี ทรัพยากรทั้งหมดในประเทศถือเป็นของรัฐ 
รัฐส่วนกลางจะเป็นผูก้าํหนดว่าสังคมควรจะผลิตสินคา้อะไร ผลิตอยา่งไร และจะแจกจ่ายสินคา้ท่ีผลิต
ไดใ้ห้กบับุคคลใดในสังคม ในจาํนวนมากน้อยเท่ใด เท่ากบัวารัฐจะเป็นศูนยก์ลางรวบรวมปัจจยัการ
ผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเพื่อทาํการผลิต กาํหนดให้ดีการผลิตสินคา้ตามท่ีไดมี้การกะประมาณ
ความตอ้งการไว ้สินคา้ท่ีผลิตไดรั้ฐก็จะเป็นผูร้วบรวมและแจกจ่ายให้กบับุคคลในสังคมตามท่ีสมควร 
ดงันั้น ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีจึงข้ึนอยู่อย่างมากกบัความแม่นยาํในการกะประมาณ
ความตอ้งการของสังคม และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตของรัฐว่ามีความถูกตอ้งแม่นยาํมากนอ้ย
เพียงใด เช่น จีน ลาว คิวบา เกาหลีเหนือ เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม (Socialism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลมีกรรมสิทธ์หรือ
เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น เขา้ดาํเนินงานธุรกิจการธนาคาร การส่ือสาร
และการคมนาคม การอุตสาหกรรม และรวมถึงส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รายไดท่ี้รัฐไดจ้ากการเขา้ดาํเนิน
กิจการเหล่าน้ี จะนาํไปใชช่้วยเหลือบุคคลท่ีมีรายไดน้้อย โดยผ่านทางการจดัสวสัดิการเพื่อส่วนรวม 
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เช่น การประกนัรายไดข้ั้นตํ่าของคนงานใหท้ัว่ถึงและนาํมาปฏิบติัได ้จดับริการการแพทยแ์ละการศึกษา
ใหก้บัประชาชนโดยไม่คิดเงิน 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม  มีดงัน้ี 
 1. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั เช่น สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาหรือการผลิตท่ีสาํคญั 
 2. เนน้การกระจายการกินดีอยูดี่ระหวา่งมวลสมาชิก  ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจท่ีมีความเช่ือ
เบ้ืองตน้วา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะอยูร่อด 
 3. เนน้ความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการผลิต ลดการเอาเปรียบกนัในสงัคม 
 4. รัฐเขา้แทรกแซงหรือกาํหนดราคา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่าจา้งแรงงาน 
 5. ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และไม่มีสิทธ์ิในการเลือกประกอบอาชีพ 
 6. รัฐเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 7. มีการวางแผนจากส่วนกลาง 
3. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะผสมผสาน
ระหวา่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกบัระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม กล่าวคือ ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบผสม ทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิตมี
ทั้ งส่วนท่ีเป็นของรัฐบาลและเอกชน ในส่วนท่ีเป็นแบบทุนนิยม เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
บางอยา่ง เช่น ทุนทรัพยท่ี์จาํเป็นเพื่อใชใ้นการเพาะปลูก อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือกล ท่ีดิน และปัจจยัการผลิต
อ่ืนๆ และยงัมีการแข่งขนัเสรี มีการโฆษณาและดาํเนินการเพื่อคา้ขายสินคา้ต่างๆ การผลิตสินคา้และ
บริการ ตลอดจนการนาํเอาสินคา้มาขายนั้นไดมี้การคิดคาํนึงถึงรสนิยม ความชอบ และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมีเสรีภาพในการเลือกกระทาํการบางอย่าง ไม่ถึงกบัตอ้งถูกลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพในทุกกรณี โดยทัว่ไปกลไกการทาํงานเป็นระบบการตลาดหรือราคา เช่น ผูท่ี้ให้หรือเสน
นอราคาสูงสุดยอ่มไดสิ้นคา้นั้น ขณะเดียวกนัการวา่จา้งใชร้ะบบราคาเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสิน 
 สาํหรับกลไกราคาการทาํงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสม คือ การใชท้ั้งระบบกลไกราคาหรือ
ระบบตลาดควบคู่ไปกบัการช้ีนาํของภาครัฐ กล่าวคือ ในบางลกัษณะการดาํเนินงานของระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการสามารถใชร้ะบบราคาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินว่าใครสมควรไดรั้บสินคา้
และบริการนั้ น นอกจากราคาแล้วการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอาจใช้ระบบการแข่งขันเพื่อหาผูท่ี้
เหมาะสมท่ีสุดในการใชท้รัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด แต่ในบางลกัษณะการดาํเนินงานของ
ระบบเศรษฐกิจอาจตองใชว้ิธีควบคุมหรือการแทรกแซงโดยรัฐ เพื่อใหก้ารดาํเนินการไปสู่จุดหมายได ้
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีความไดเ้ปรียบแบบอ่ืนในดา้นความคลล่องตวัในการดาํเนินการท่ี
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจได ้กล่าวคือ บางคร้ังอาจดาํเนินนโยบายให้
อิสระดว้ยกลไกราคา เพื่อจูงใจใหเ้อกชนทาํการลงทุนผลิตสินคา้เพื่อลดภาระของรัฐบาล แต่หากเอกชน
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สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ รัฐบาลก็จะเข้าควบคุมดูแล และหาก
สถานการณ์ดีข้ึนก็อาจปล่อยใหเ้อกชนทาํเหมือนเดิม เพื่อไม่ใหเ้อกชนรู้สึกว่าขาดเสรีภาพหรือถูกจาํกดั
สิทธิมากเกินไป 
 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1. ประชาชนและธุรกิจ มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นไดอ้ย่างเต็มท่ี และสามารถจดัการ
ทรัพยสิ์นของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ 
 2. รัฐจะเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีสาํคญัและคนส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ เช่น กิจการ
สาธารณูปโภค โดยจะดาํเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ กิจการขนส่งหรือ
ดาํเนินกิจการท่ีเอกชนไม่สามารถดาํเนินการได ้เช่น การกีฬา การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม การสร้าง
ถนน ทางด่วน เข่ือน เป็นตน้ 
 3. ระบบราคายงัคงมีบทบาทสําคญั แต่ราคาท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่ไดถู้กกาํหนดจากกลไกราคา
อยา่งเสรี แต่อาจมีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาล 
 

ระบบ ลกัษณะ ข้อด ี ข้อเสีย 
1. ทุนนิยม 1. ปัจจยัการผลิตเป็นของเอกชน 

2. ใชก้ลไกราคาเป็นตวักาํหนด 
3. ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
4. เกิดการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ 

เกิดการแข่งขนัสูงเพื่อ
คุณภาพและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูบ้ริโภค 

1. เกิดความเหล่ือมลํ้ากนั
ทางสังคม 
2.  เกิดลทัธิวตัถุนิยมและ
บริโภคนิยม มีผลกระทบ
ต่อสังคม 

2. สังคมนิยม 1. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
2. มุ่งการกระจายรายได ้
3. จาํกดัเสรีภาพของผูบ้ริโภค 

1. เกิดความเป็นธรรม
ทางดา้นรายได ้
2. รัฐสามารถควบคุมการ
ผลิตใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย 

ไม่มีประสิทธิภาพของงาน
เพราะขาดแรงจูงใจในการ
ผลิต ขาดความ
กระตือรือร้น เน่ืองจากไม่มี
การแข่งขนั 

3. แบบผสม 1. มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
รัฐบาลกบัเอกชน 
2. เอกชนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
3. รัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ี
มีความสาํคญัของรัฐ 
4. ใชก้ลไกราคาเป็นตวักาํหนด 
5. รัฐเขา้มายุง่เก่ียวกบัเศรษฐกิจนอ้ย 

เอกชนเป็นเจา้ของปัจจยั
การผลิตแต่สินคา้บางชนิด
รัฐบาลเขา้มาควบคุม
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และใชร้ะบบ
กลไกราคาเป็นตวักาํหนด 

อาจก่อใหเ้กิดปัญหา
บางอยา่งได ้เช่น ปัญหา
การวา่งงาน ปัญหาราคา
สินคา้และบริการในบาง
เวลา 
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แผนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม 
 
วชิา  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกจิ          เวลา   3   ช่ัวโมง 

_____________________________________________________________________________ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการดาํรงชีวิต
อยา่งมีคุณค่า 
 

ตัวช้ีวดั   ส 3.1 ม.3/1 
 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
 
สาระสําคญั 
 ระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศยอ่มมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มดา้น
ต่างๆ เช่น การเมือง การปกครอง สังคมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือของ
ประเทศนั้นๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของระบบเศรษฐกิจได ้ 
 2. อธิบายแนวทางในการดาํรงชีวิตตามระบบเศรษฐกิจได ้
 3. จาํแนกรูปแบบของระบบเศรษฐกิจได ้
 4. เปรียบเทียบรูปแบบของระบบเศรษฐกิจได ้
 5. วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจได ้
 6. เจตคติท่ีดีท่ีมีต่อการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
 2. แนวทางในการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจ 
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 3. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 4. จุดเด่น จุดดอ้ยของระบบเศรษฐกิจ 
 5. เจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติัตนตามระบบเศรษฐกิจ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นที ่1 ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ 
          1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน แลว้ให้เลือก ประธาน 
เลขานุการ และบนัทึกลงในเอกสารที่ครูแจกให ้
          1.2 ครูนาํเสนอข่าวเร่ือง “เช่ือเศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย” เพื่อกระตุน้ความสนใจ 
และความตอ้งการในการเรียน 
  - ประเดน็สาํคญัของข่าวคืออะไร 
  - ทาํไมคนเหล่านั้นถึงไดคิ้ดวา่เศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
  - เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนหรือไม่ เก่ียวขอ้งอยา่งไร 
       ขั้นที ่2 ให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์น้ัน 
         ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดข้ึน โดยครูผูส้อนใช้
คาํถามกระตุน้เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง เม่ือมีความแตกต่างทางความคิดเกิดข้ึน 
แลว้บนัทึกการเรียนรู้ไวแ้บบแสดงความคิดเห็นจากข่าว 
       ขั้นที ่3 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
          นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนกระบวนการทาํงาน โดยมีการกาํหนด ช่ือเร่ือง 
เป้าหมายในการศึกษาคน้ควา้ และมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํงาน พร้อมทั้งนกัเรียนทุกคนบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกกิจกรรม (ตอนท่ี 1) 
       ขั้นที ่4 ให้ผู้เรียนดําเนินการแสวงหาความรู้ 
          4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานคน้ควา้หาขอ้มูลตามท่ีร่วมมือกนัวางแผนไว ้จากใบ
ความรู้และ เอกสาร แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูล ครูผูส้อนติดตามกระบวนการทาํงานของนกัเรียนแต่
ละกลุ่มโดยให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ สังเกตพฤติกรรมการทาํงานและเป็นผูค้อยช่วยเหลือ หาก
นกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ และประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนแต่ละคนระหว่าง
เรียน แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรม (ตอนท่ี 2) 
          4.2 นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เร่ืองลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจและ ใบงาน เร่ือง
จุดเด่นจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจ 
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       ขั้นที ่5 ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นําเสนอ และอภิปรายผล 
          5.1 ใหส้มาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ มาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง และช่วยกนัอภิปรายขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด นาํมาวิเคราะห์ แลว้เรียบเรียง
ขอ้มูล และลงขอ้สรุปเพื่อเป็นขอ้มูลของกลุ่มลงในแบบบนัทึกกิจกรรม (ตอนท่ี 3) 
          5.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํงานของกลุ่มมาช่วยกนัจดักระทาํขอ้มูล
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจง่าย และน่าสนใจลงในแบบเขียนแผนผงัความคิดเกียวกบัระบบเศรษฐกิจ (กลุ่ม) 
          5.3 ใหต้วัแทนของนกัเรียนแต่ละกลุ่มมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยครูและนกัเรียน
ทุกกลุ่มประเมินผลการนาํเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
           5.4 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มอภิปรายสรุปร่วมกนั และครูผูส้อนสรุปความรู้เพิ่มเติม 
          5.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินผลการปฏิบติังานของกลุ่ม เพื่อท่ีจะไดท้ราบผล
การปฏิบติังานของกลุ่มตนเองว่าบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างแผนงานไวใ้หเ้ป็นอยา่งน่าพอใจ มีจุดเด่น จุด
ดอ้ยของผลงานในกลุ่ม และควรปรับปรุงการทาํงานท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจเพื่อท่ีแต่ละกลุ่มจะไดน้าํผลการ
ประเมินน้ีไปปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป  
           5.6 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบนัทึกผลการปฏิบติังานกลุ่มว่าทาํงานไดดี้อยูใ่นระดบัใด 
และประเมินความรู้ท่ีไดรั้บ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขถา้มีปัญหาเก่ียวกบั ความไม่พอเพียงท่ีเกิดข้ึน 
แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรม (ตอนท่ี 4) รวมทั้งให้นกัเรียนในกลุ่มประเมินการทาํงานกลุ่มลง
ในแบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 
   ขั้นที ่6 ให้ผู้เรียนกาํหนดประเด็นปัญหาทีต้่องการสืบเสาะหาคาํตอบต่อไป 
       ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดวา่มีปัญหาท่ีสงสยั และสรุปความรู้ ลงในสมุด 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. แบบประเมินการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 2. แบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 
 3. แบบประเมินจากแบบตอบกรณีศึกษา / ข่าว 
 4. การตอบคาํถามจากแบบตอบคาํถาม แบบบนัทึกการเรียนรู้และแผนผงัความคิด 
 

แหล่งเรียนรู้ 

 1. ข่าว เศรษฐกิจจีน 
 2. ใบความรู้เร่ือง “ระบบเศรษฐกิจ” 
 3. แบบตอบคาํถาม 
 4. ใบงาน เร่ืองลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 
 5. แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
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ช่ือกลุ่ม ............................................................................................... 

วนัที ่............................................................ 
 

ช่ือประธาน ......................................................................................... เลขท่ี ............................. 
ช่ือเลขานุการ ...................................................................................... เลขท่ี ............................. 
 

สมาชิก 

 1. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 

 2. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 

 3. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 

 4. ........................................................................................... เลขท่ี ............................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ ......... 
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แบบตอบคาํถาม 
ช่ือกลุ่ม ...................................................................................................... 

ช่ือ...................................................................................... ช้ัน.......... เลขที.่......... 
คาํช้ีแจง หลงัจากนกัเรียนศึกษาข่าว แลว้นกัเรียนบนัทึกส่ิงท่ีไดล้งในแบบตอบคาํถาม 

1. ประเดน็สาํคญัของข่าวคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  ทาํไมคนเหล่านั้นถึงไดคิ้ดวา่เศรษฐกิจทุนนิยมกาํลงัล่มสลาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนหรือไม่ เก่ียวขอ้งอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบบันทกึกจิกรรม 

ช่ือกลุ่ม ...................................................................................................... 
ช่ือ...................................................................................... ช้ัน.......... เลขที.่......... 

ตอนที ่1 
 นกัเรียนวางแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.1 หวัขอ้ 

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

............................................................................................................................................................. 
 1.2 จุดมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
 1.3 การวางแผนในการศึกษาคน้ควา้ 

 - ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 - หนา้ท่ีของแต่ละคน และระยะเวลาท่ีใช ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 
 บันทกึผลการศึกษารายบุคคล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
  1. เพราะเหตุใดประเทศต่างๆ จึงมีระบบเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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  2. 2. ระบบเศรษฐกิจสามารถแกไ้ขปัญหาทางพื้นฐานเศรษฐกิจเช่น การวา่งงาน ค่าแรง

ขั้นตํ่าหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอนที ่3 
 สรุปผลการศึกษาของกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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ตอนที ่4 

 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบเขยีนแผนผงัความคดิ (กลุ่ม) 
ช่ือกลุ่ม............................................................................... 

แผนผงัความคิดเร่ือง ............................................................... 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
แบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 

ช่ือกลุ่ม .................................................................. 
 
 
 

สาระสาํคัญ และแนวทางการนําไปใช้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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เร่ือง ...................................................................... 
 

ลาํดับ รายการ รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

      
1 มีการวางแผนการปฏิบติังาน       
2 ใชถ้อ้ยคาํสุภาพไม่ส่งเสียงดงั       

3 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น       
4 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น       

5 การทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย       

6 ใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา       

7 ยอมรับมติกลุ่ม       

8 มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน       
9 สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคี       

10 มีขั้นตอนการนาํเสนอ       

 รวมคะแนน (40 คะแนน)       

 
ปัญหาในการทาํงานน้ี คือ 
 1. ........................................................................................................................................... 
 2. ........................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน 
 ดี     = 3  คะแนน  ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 พอใช ้     = 2  คะแนน         (......................................) 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน          ........../.............../............. 
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แบบประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
ช่ือกลุ่ม .................................................................. 

   เร่ือง .............................................................. 
 

ลาํดับ รายการ กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 การเตรียมพร้อมในการรายงาน           
2 บรรยากาศในการรายงาน           

3 เน้ือหาท่ีรายงานท่ีสามารถนาํไปใช ้           
4 ฟังแลว้มีความรู้มากข้ึนกวา่เดิม           

5 การนาํเสนอรายงาน           

 รวมคะแนน  

 
สาระประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน 
 ดี     = 3  คะแนน  ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 พอใช ้     = 2  คะแนน         (......................................) 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน          ........../.............../............. 
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แบบประเมินจากแบบตอบกรณศึีกษา / ข่าว 
 

ลาํดับ รายการ กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 วิเคราะห์ปัญหาได้

ชดัเจนและสามารถ 
อธิบายเพิ่มเติมได ้

          

2 คิดหาวิธีแกปั้ญหาได ้           
3 เ น้ื อ ห า ท่ี ต อ บ

สามารถนําไปใช้ได้
จริง 

          

 รวมคะแนน  

 
ขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 เกณฑ์การประเมิน   ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน         (......................................) 
 ดี     = 3  คะแนน          ........../.............../............. 
 พอใช ้     = 2  คะแนน 
 ปรับปรุง   = 1  คะแนน 
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ใบงาน เร่ืองลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษาระบบเศรษฐกจิ แลว้วเิคราะหล์กัษณะสาํคญัลงในตาราง 

ระบบ ความหมาย จุดเด่น จุดอ่อน 

1. ทนุนิยม ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. สงัคม

นิยม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. แบบ

ผสม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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ใบงาน เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 

คาํช้ีแจง พจิารณาขอ้ความ แลว้เขยีนเครือ่งหมาย√ ลงในตารางใหถู้กตอ้ง 

ข้อความ ระบบเศรษฐกิจ 

ทุน
นิยม 

สงัคมนิยม ผสม 

1. กรรมสทิธิท์ ัง้หมดเป็นของรฐั 
2. ผูผ้ลติทุกรายมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะดาํเนินกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิอยา่งเตม็ที ่
3. เอกชนมเีสรภีาพทีจ่ะตดัสนิใจทาํการผลติ โดยรฐับาลจะไม่

เขา้ไปแทรกแซง 
4. รฐับาลจะดาํเนินการผลติบางอยา่งทีม่คีวามสาํคญัต่อความ

เป็นอยูข่องประชาชน 
5. ระบบเศรษฐกจิทีส่ว่นหน่ึงเป็นแบบทุนนิยม และอกีสว่นหน่ึง

เป็นแบบสงัคมนิยม 
6. มกีารจดัสวสัดกิารอยา่งกวา้งขวาง 
7. มกีาํไรเป็นแรงจงูใจในการผลติ 
8. รฐับาลเป็นผูว้างแผนการดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ทัง้หมด 
9. การดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิอาศยักลไกราคาควบคูก่บั

การชีนํ้าของรฐับาล 
10. ทุกคนมสีทิธเิป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ 
11. มกีารแขง่ขนัระหวา่งเอกชนกนัอยา่งสงู 
12. ไมม่กีลไกราคา 
13. เอกชนขาดเสรภีาพในการตดัสนิใจจงึไมม่แีรงจงูใจในการ

ผลติ 
14. เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูบ้รโิภค 
15. เอกชนมเีสรภีาพในการผลติ แต่รฐับาลอาจแทรกแซงการ

ผลติและการตลาดได ้
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ข่าว เศรษฐกจิจนี 
 

 คณะรัฐมนตรีจีนไดอ้นุมติัคาํแนะนาํเพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนในปีน้ี โดยมี
เป้าหมายท่ีจะพฒันาระบบให้มีความยืดหยุน่มากข้ึน และให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปอยา่งรวดเร็วในประเทศ 
 จีนจะยงัคงส่งเสริมภาคธุรกิจของรัฐ โดยจะลดอุปสรรคเชิงดา้นการลงทุนภาคเอกชน และ
ปรับปรุงนโยบายในการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 รัฐบาลจะปฏิรูปบริษทัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของรวมทั้งอุตสาหกรรมท่ีมีการผกูขาดมากขึ้น โดยพุ่ง
เป้าไปท่ีการผลิตพลงังาน ทางรถไฟ และบริการดา้นไปรษณีย ์
 -- กระทรวงพาณิชยจี์นเปิดเผยกฎระเบียบเก่ียวกบัการลงทุนของต่างประเทศในภาคกลางของ
ประเทศ ไดแ้ก่ มณฑลชานซี อนัฮุย เจียงซี เหอหนาน หูเปย และหูหนาน ซ่ึงน่าจะสามารถดึงดูด
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มระดบัไฮเอนด์ ดว้ยการใชม้าตรการสร้างแรงจูงใจและการให้
คาํแนะนาํ 
 ทั้งน้ี มณฑลเหล่าน้ีควรใหค้วามสาํคญักบัการผลิต และควรพิจารณาเร่ืองการลงทุนในภาคอ่ืนๆ 
เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปท่ีมีความซับซ้อน การคา้ การเงิน การศึกษา วฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว และการเช่าซ้ือ 
 -- สาํนกังานบริหารปริวรรตเงินตราระบุว่า จีนไดล้ดโควตา้ตราสารหน้ีต่างประเทศระยะสั้น
ของสถาบนัภายในประเทศลง 1.5% เหลือ 3.24 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในปีน้ี ซ่ึงเป็นความพยายามที่จะ
ป้องกนัไม่ใหมี้กระแสเงินทุนขา้มแดนท่ีผดิปกติเขา้มาในประเทศ 
 สาํนกังานฯระบุวา่ ธนาคารท่ีบริหารจดัการธุรกรรมการคา้ขนาดใหญ่ควรจะไดรั้บการจดัลาํดบั
ความสาํคญัก่อน รวมทั้งไดรั้บการจดัสรรโควตา้ตราสารหน้ีต่างประเทศระยะสั้นเป็นอนัดบัแรกก่อน 
เพื่อสนบัสนุนการเงินทุนดา้นการคา้ใหแ้ก่บริษทัภายในประเทศ 
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ใบความรู้ เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ 
 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ความสมัพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ภายใตร้ะเบียบ กฎเกณฑ ์และ
แนวทางการปฏิบติัของสงัคมท่ียดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจมีความสาํคญัเพราะเพราะก่อใหเ้กิดการควบคุม ดูแล ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นไปตามทิศทางท่ีสังคมตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการผลิต การลงทุน การครอบครอง 
กรรมสิทธ์ิ การจาํหน่ายจ่ายแจก ฯลฯ 
 จากการท่ีประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกนัในดา้นการเมืองการปกครอง ประเพณี และความ
เช่ือ ทาํใหมี้ระบบเศรษฐกิจแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคมในประเทศนั้นๆ ซ่ึง
อาจแบ่งระบบเศรษฐกิจเป็น 3 ระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
1.ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) อาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น ระบบทุนนิยมหรือ
ระบบตลาด สาํหรับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนจะเป็นผูท่ี้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีหามาได้
ตามกฎหมาย มีอิสระท่ีจะดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การ
กระจายสินคา้และบริการ ส่วนรัฐบาลจะมีบทบาทจาํกดัเฉพาะส่วนของการทาํหน้าท่ีให้บริการสังคม 
เช่น การออกกฎหมาย การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต จะมีอิสระในการเลือกอย่างเต็มท่ี ผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีตอ้งการไดภ้ายใตร้ายไดท่ี้มีอยู่ ในขณะท่ีหน่วยผลิตก็มีอิสระท่ีจะซ้ือและใช้
ทรัพยากร หรือปัจจยัการผลิตต่างๆ ในการผลิตตามเงินทุนท่ีมีอยู ่ส่วนเจา้ของปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น 
ท่ีดิน แรงงาน เป็นตน้ ต่างมีอิสระท่ีจะนาํปัจจยัการผลิตท่ีตนมีอยูไ่ปใชใ้นกิจกรรมการผลิตท่ีน่าพอใจ 
เช่น จะขายท่ีดินใหกิ้บใคร จะเป็นลูกจา้งใครกไ็ด ้เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีให้เสรีภาพท่ีจะเลือกและตดัสินใจดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่เอกชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเช่ือว่าการแข่งขนัทางเศรษฐกิจโดยเสรีเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการกาํหนดปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประกอบดว้ย 
 1. กรรมสิทธ์ิ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุกคนมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต มี
สิทธิและเสรีภาพท่ีใจใชห้รือแจกจ่ายปัจจยัการผลิตนั้นไปในลกัษณะใดๆ กไ็ด ้การท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นเป็นของตนเองนั้นทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะลงทุน หรือพฒันาทรัพยากรท่ีตนเองมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
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 2. เสรีภาพ ในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจทาํการผลิตและ
จาํหน่ายจ่ายแจกโดยรัฐบาลจะไม่เขา้ไปแทรกแซง เช่น ไม่เขา้ไปควบคุมการผลิต ไม่ควบคุมระคาและ
การจาํหน่ายสินคา้ เป็นตน้ รัฐบาลจะทาํหน้าท่ีเฉพาะป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน  
การรักษาความยติุธรรม และการดาํเนินงานบางอยา่งท่ีเอกชนไม่อาจกระทาํไดเ้ท่านั้น 
 3. การดําเนินการ ดาํเนินไปโดยผา่นกลไกราคาและระบบตลาด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
ตดัสินใจต่างๆ ไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากาํหนดว่าจะผลิตอะไร และผลิตเพื่อใคร แต่เอกชนจะ
ดาํเนินการผลิตโดยตอ้งการกาํไรสูงสุดเป็นสําคญั เช่น ถา้โทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงท่ีผูต้อ้งการใช้มาก 
ผูผ้ลิตทั้งหลายเห็นว่าจะทาํกาํไรไดม้าก ก็จะทาํการผลิตโทรศพัทมื์อถือออกมาขายมากขึ้น แต่ถา้ผลิต
มากเกินความตอ้งการ โทรศพัทมื์อถือก็อาจขายไดน้อ้ยลงจนตอ้งลดราคาลง ระยะต่อไปผูผ้ลิตก็ตอ้งลด
การผลิตโทรศพัทมื์อถือใหน้อ้ยลงจนพอดีกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 
 4. การแข่งขัน การแข่งขนัเป็นปัจจยัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุกคนมีสิทธ์ิและ
เสรีภาพจะดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดงันั้น ถา้มีผูผ้ลิตรายใดทาํธุรกิจไดก้าํไรดี หรือมีนกัธุรกิจกลุ่ม
ใดคิดจะผกูขาดหรือรวมกนัข้ึนราคาสินคา้เพื่อหวงักาํไรเกินปกติ ผูผ้ลิตรายใหม่ๆกจ็ะเขา้มาทาํธุรกิจเพื่อ
แข่งขนัดว้ย เพราะเห็นว่าสินคา้นั้นขายไดร้าคาดี เกิดการแยง่กนัขาย แยง่กนัลดราคา แทนท่ีราคาสินคา้
จะสูงข้ึนก็กลบัลดลง และแทนท่ีผูผ้ลิตจะไดก้าํไรก็อาจเกิดการขาดทุนหรือไดก้าํไรนอ้ยซ่ึงส่งผลดีต่อ
ผูบ้ริโภค 
2. ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม 
 ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมน้ี ในบางคร้ังเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลาง 
หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบบงัคบั ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ี ทรัพยากรทั้งหมดในประเทศถือเป็นของรัฐ 
รัฐส่วนกลางจะเป็นผูก้าํหนดว่าสังคมควรจะผลิตสินคา้อะไร ผลิตอยา่งไร และจะแจกจ่ายสินคา้ท่ีผลิต
ไดใ้ห้กบับุคคลใดในสังคม ในจาํนวนมากน้อยเท่ใด เท่ากบัวารัฐจะเป็นศูนยก์ลางรวบรวมปัจจยัการ
ผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเพื่อทาํการผลิต กาํหนดให้ดีการผลิตสินคา้ตามท่ีไดมี้การกะประมาณ
ความตอ้งการไว ้สินคา้ท่ีผลิตไดรั้ฐก็จะเป็นผูร้วบรวมและแจกจ่ายให้กบับุคคลในสังคมตามท่ีสมควร 
ดงันั้น ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีจึงข้ึนอยู่อย่างมากกบัความแม่นยาํในการกะประมาณ
ความตอ้งการของสังคม และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตของรัฐว่ามีความถูกตอ้งแม่นยาํมากนอ้ย
เพียงใด เช่น จีน ลาว คิวบา เกาหลีเหนือ เป็นตน้ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม (Socialism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลมีกรรมสิทธ์หรือ
เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น เขา้ดาํเนินงานธุรกิจการธนาคาร การส่ือสาร
และการคมนาคม การอุตสาหกรรม และรวมถึงส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รายไดท่ี้รัฐไดจ้ากการเขา้ดาํเนิน
กิจการเหล่าน้ี จะนาํไปใชช่้วยเหลือบุคคลท่ีมีรายไดน้้อย โดยผ่านทางการจดัสวสัดิการเพื่อส่วนรวม 
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เช่น การประกนัรายไดข้ั้นตํ่าของคนงานใหท้ัว่ถึงและนาํมาปฏิบติัได ้จดับริการการแพทยแ์ละการศึกษา
ใหก้บัประชาชนโดยไม่คิดเงิน 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม  มีดงัน้ี 
 1. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั เช่น สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาหรือการผลิตท่ีสาํคญั 
 2. เนน้การกระจายการกินดีอยูดี่ระหวา่งมวลสมาชิก  ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจท่ีมีความเช่ือ
เบ้ืองตน้วา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะอยูร่อด 
 3. เนน้ความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการผลิต ลดการเอาเปรียบกนัในสงัคม 
 4. รัฐเขา้แทรกแซงหรือกาํหนดราคา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่าจา้งแรงงาน 
 5. ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และไม่มีสิทธ์ิในการเลือกประกอบอาชีพ 
 6. รัฐเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 7. มีการวางแผนจากส่วนกลาง 
3. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะผสมผสาน
ระหวา่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกบัระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม กล่าวคือ ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบผสม ทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิตมี
ทั้ งส่วนท่ีเป็นของรัฐบาลและเอกชน ในส่วนท่ีเป็นแบบทุนนิยม เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
บางอยา่ง เช่น ทุนทรัพยท่ี์จาํเป็นเพื่อใชใ้นการเพาะปลูก อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือกล ท่ีดิน และปัจจยัการผลิต
อ่ืนๆ และยงัมีการแข่งขนัเสรี มีการโฆษณาและดาํเนินการเพื่อคา้ขายสินคา้ต่างๆ การผลิตสินคา้และ
บริการ ตลอดจนการนาํเอาสินคา้มาขายนั้นไดมี้การคิดคาํนึงถึงรสนิยม ความชอบ และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมีเสรีภาพในการเลือกกระทาํการบางอย่าง ไม่ถึงกบัตอ้งถูกลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพในทุกกรณี โดยทัว่ไปกลไกการทาํงานเป็นระบบการตลาดหรือราคา เช่น ผูท่ี้ให้หรือเสน
นอราคาสูงสุดยอ่มไดสิ้นคา้นั้น ขณะเดียวกนัการวา่จา้งใชร้ะบบราคาเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสิน 
 สาํหรับกลไกราคาการทาํงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสม คือ การใชท้ั้งระบบกลไกราคาหรือ
ระบบตลาดควบคู่ไปกบัการช้ีนาํของภาครัฐ กล่าวคือ ในบางลกัษณะการดาํเนินงานของระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการสามารถใชร้ะบบราคาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินว่าใครสมควรไดรั้บสินคา้
และบริการนั้ น นอกจากราคาแล้วการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอาจใช้ระบบการแข่งขันเพื่อหาผูท่ี้
เหมาะสมท่ีสุดในการใชท้รัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด แต่ในบางลกัษณะการดาํเนินงานของ
ระบบเศรษฐกิจอาจตองใชว้ิธีควบคุมหรือการแทรกแซงโดยรัฐ เพื่อใหก้ารดาํเนินการไปสู่จุดหมายได ้
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีความไดเ้ปรียบแบบอ่ืนในดา้นความคลล่องตวัในการดาํเนินการท่ี
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจได ้กล่าวคือ บางคร้ังอาจดาํเนินนโยบายให้
อิสระดว้ยกลไกราคา เพื่อจูงใจใหเ้อกชนทาํการลงทุนผลิตสินคา้เพื่อลดภาระของรัฐบาล แต่หากเอกชน
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สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ รัฐบาลก็จะเข้าควบคุมดูแล และหาก
สถานการณ์ดีข้ึนก็อาจปล่อยใหเ้อกชนทาํเหมือนเดิม เพื่อไม่ใหเ้อกชนรู้สึกว่าขาดเสรีภาพหรือถูกจาํกดั
สิทธิมากเกินไป 
 
 ลกัษณะสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1. ประชาชนและธุรกิจ มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นไดอ้ย่างเต็มท่ี และสามารถจดัการ
ทรัพยสิ์นของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ 
 2. รัฐจะเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีสาํคญัและคนส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ เช่น กิจการ
สาธารณูปโภค โดยจะดาํเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ กิจการขนส่งหรือ
ดาํเนินกิจการท่ีเอกชนไม่สามารถดาํเนินการได ้เช่น การกีฬา การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม การสร้าง
ถนน ทางด่วน เข่ือน เป็นตน้ 
 3. ระบบราคายงัคงมีบทบาทสําคญั แต่ราคาท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่ไดถู้กกาํหนดจากกลไกราคา
อยา่งเสรี แต่อาจมีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาล 
 

ระบบ ลกัษณะ ข้อด ี ข้อเสีย 
1. ทุนนิยม 1. ปัจจยัการผลิตเป็นของเอกชน 

2. ใชก้ลไกราคาเป็นตวักาํหนด 
3. ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
4. เกิดการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ 

เกิดการแข่งขนัสูงเพื่อ
คุณภาพและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูบ้ริโภค 

1. เกิดความเหล่ือมลํ้ากนั
ทางสังคม 
2.  เกิดลทัธิวตัถุนิยมและ
บริโภคนิยม มีผลกระทบ
ต่อสังคม 

2. สังคมนิยม 1. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
2. มุ่งการกระจายรายได ้
3. จาํกดัเสรีภาพของผูบ้ริโภค 

1. เกิดความเป็นธรรม
ทางดา้นรายได ้
2. รัฐสามารถควบคุมการ
ผลิตใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย 

ไม่มีประสิทธิภาพของงาน
เพราะขาดแรงจูงใจในการ
ผลิต ขาดความ
กระตือรือร้น เน่ืองจากไม่มี
การแข่งขนั 

3. แบบผสม 1. มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
รัฐบาลกบัเอกชน 
2. เอกชนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
3. รัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ี
มีความสาํคญัของรัฐ 
4. ใชก้ลไกราคาเป็นตวักาํหนด 
5. รัฐเขา้มายุง่เก่ียวกบัเศรษฐกิจนอ้ย 

เอกชนเป็นเจา้ของปัจจยั
การผลิตแต่สินคา้บางชนิด
รัฐบาลเขา้มาควบคุม
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และใชร้ะบบ
กลไกราคาเป็นตวักาํหนด 

อาจก่อใหเ้กิดปัญหา
บางอยา่งได ้เช่น ปัญหา
การวา่งงาน ปัญหาราคา
สินคา้และบริการในบาง
เวลา 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบบัน้ี มขีอ้สอบทัง้หมด 30 ขอ้ 

 2. แบบทดสอบฉบบัน้ี เป็นแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนเลอืก

คาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้ทาํเครือ่งหมาย × ลงในชอ่งทีต่รงกบั

ตวัเลอืก ก ข ค ง ในกระดาษคาํตอบดงัตวัอยา่ง 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

0 ×    

 
 ถา้ตอ้งการเปล่ียนคาํตอบใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย = ขีดทบัคาํตอบเดิม แลว้จึงเลือกคาํตอบใหม่ 
 

ขอ้ ก ข ค ง 

0 ×   × 

 
 3. ในแต่ละขอ้มคีาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว ถา้ตอบเกนิหน่ึงคาํตอบหรอืไมต่อบ ถอื
วา่ ไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นัน้ 
 4. หา้มขดีเขยีนหรอืทาํเครือ่งหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 5. หลงัจากทาํแบบทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้าแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบสง่คนื
กรรมการคุมสอบดว้ย 
 6. หากนกัเรยีนมขีอ้สงสยัใหถ้ามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทา่นัน้ 
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แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ความหมายของระบบเศรษฐกจิ 

 ก. แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 ข. ชว่ยกาํหนดการพฒันาอยา่งประหยดั 

 ค. แนวทางการปฏิบตัขิองสงัคมท่ียดึถือ 

 ง. มรีะเบยีบกฎเกณฑใ์นการปฏบิตั ิ

2. ในประเทศหนึ่งมปีระชาชนจาํนวนมากทีทุ่กคนไดม้กีนิมใีช ้แต่ทกุคนตอ้งมกีารชว่ยกนัทาํงาน

เพือ่ใหส้ามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั ซึง่สนิคา้ทีแ่ต่ละคนไดร้บันัน้มปีรมิาณเทา่กนั นกัเรยีน

คดิวา่ประเทศนี้จดัระบบเศรษฐกจิแบบใด 

 ก. คอมมวินิสต ์    ข.สงัคมนิยม 

 ค. ทุนนิยม    ง. ผสม 

3. "ประเทศ ก. เอกชนสามารถเป็นเจา้ของทรพัยส์นิและปจัจยัการผลติ และมเีสรภีาพ ในการ

ประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สว่นประเทศ ข. เอกชนสามารถดาํเนินกจิกรรม ทางเศรษฐกจิได้

เหมอืนประเทศ ก. แต่รฐัยงัดาํเนินการผลติบางอยา่งทีจ่าํเป็น เชน่ ไฟฟ้า ประปา" นกัเรยีนคดิวา่

ประเทศ ก. และประเทศ ข. มลีกัษณะแบบใดตามลาํดบั 

 ก. สงัคมนิยม ผสม    ข. ผสม สงัคมนิยม 

 ค. ทุนนิยม    ผสม    ง. ผสม ทุนนิยม 

4. ถา้รฐับาลของประเทศหนึ่งเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิของตนจากระบบทุนนิยมเป็นระบบ

เศรษฐกจิแบบผสมจะเกดิผลอยา่งไร 

 ก. การกระจายรายไดข้องประเทศเสมอภาคขึน้ 

 ข. กลไกราคาจะมบีทบาททางเศรษฐกจิมากขึน้ 

 ค. รฐับาลเป็นเจา้ของทรพัยส์นิน้อยลง 

 ง. มกีารแขง่ขนัทางเศรษฐกจิมากขึน้ 

5. ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมดกีวา่ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมในเรือ่งใด 

 ก. แรงจงูใจและความคดิรเิริม่ ข. ความเป็นธรรมในสงัคม 

 ค. การกระจายรายได ้  ง. ปญัหาสงัคม 
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6. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งมากทีส่ดุ 

 ก. อุปทาน คอื ปรมิาณของสนิคา้และบรกิารทีผู่ข้ายตอ้งการขาย 

 ข. อุปสงค ์คอื ราคาของสนิคา้และบรกิาร ณ ระดบัปรมิาณสนิคา้ต่างๆ ในตลาด 

 ค. อุปทาน คอื ปรมิาณของสนิคา้และบรกิารทีผู่ข้ายตอ้งการขายในระยะเวลาหนึ่ง 

 ง. อุปสงค ์คอื ปรมิาณของสนิคา้และบรกิารทีผู่ซ้ือ้ตอ้งการ ณ ระดบัราคาต่างๆ 

              ในระยะเวลาหนึ่ง 

7. ราคาทีท่าํใหป้รมิาณอุปสงคม์ากกวา่ปรมิาณอุปทาน คอืราคาใด 

 ก. ราคาดุลยภาพ    ข. ราคาตลาด 

 ค. ราคาทีส่งูกวา่ราคาดุลยภาพ   ง. ราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาดุลยภาพ 

8. ในการบรโิภคนัน้ถา้ราคาสนิคา้เพิม่ขึน้ปรมิาณอุปสงคข์องสนิคา้นัน้ยอ่มลดลง ซึง่จะทาํใหส้นิคา้ที่

ใชท้ดแทนกนัได ้มลีกัษณะอยา่งไร 

 ก. ปรมิาณอุปสงคต์ํ่าลง    ข. ปรมิาณอุปสงคค์งที ่

 ค. ปรมิาณอุปสงคเ์พิม่ขึน้   ง. ปรมิาณอุปสงคแ์ปรปรวน 

9. ถา้ราคาสนิคา้ถูกลง แลว้กลไกราคาจะเป็นอยา่งไร 

 ก. อุปทานเทา่กบัอุปสงค ์   ข. อุปสงคน้์อยกวา่อุปทาน 

 ค. อุปทานมากกวา่อุปสงค ์   ง. อุปสงคม์ากกวา่อุปทาน 

10. ขอ้ใดไมก่่อใหเ้กดิอุปสงคใ์นสนิคา้ 

 ก. นาย ก. ตอ้งการซือ้ตูเ้ยน็แต่มเีงนิเกบ็ไมพ่อ จงึตดัสนิใจซือ้โดยระบบเงนิผอ่น 

 ข. นาย ข. ตอ้งการซือ้รถจกัรยานยนตค์นัใหม ่แต่ตอ้งรอเงนิโบนสัทีบ่รษิทัจา่ยประจาํปี 

 ค. นาย ค. ตอ้งการซือ้โทรทศัน์ 1 เครือ่ง แต่มเีงนิสดไมพ่อตอ้งชาํระคา่ซือ้โดยบตัรเครดติ 

 ง. นาย จ. ของบประมาณบรษิทัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์2 เครือ่ง เมือ่ไดร้บัเงนิงบประมาณ  

              มาปรากฏวา่สามารถซือ้ไดเ้พยีงเครือ่งเดยีว 

11. ถา้นกัเรยีนเจา้ของบรษิทัผลติพดัลม นกัเรยีนจะผลติสนิคา้ในฤดหูนาวควรวางแผนอยา่งไร 

 ก. โฆษณาใหน้้อยลง    ข. ปรบัราคาพดัลมใหน้้อยลง 

 ค. เพิม่ปรมิาณการขายมากขึน้   ง. ปรบัสขีองพดัลมใหม้ากขึน้ 

12. ขอ้ใดสามารถอธบิายถงึแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไดค้รอบคลุมมากทีส่ดุ 

 ก. นิตยาใชช้วีติดว้ยความพอมพีอกนิ 

 ข. ศกัดาใชช้วีติดว้ยความพอกนิพอใชแ้ละมกีารรวมกลุ่ม 

 ค. วาณชิใชช้วีติดว้ยความพอกนิพอใชแ้ละไมพ่ึง่พาผูอ้ื่น 

ง. นเรศใชช้วีติดว้ยความพอมพีอกนิและรวมกลุ่มเพือ่ประโยชน์ของตน 
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13. นกัเรยีนคดิวา่ขอ้ใดสาํคญัทีส่ดุของหลกัทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 

 ก. การซื่อสตัยส์จุรติ    ข. ความอดทน 

 ค. ความขยนั     ง. การพึง่พาตนเอง 

14. “ความพอเพยีงในจติใจ และความมเีหตุผล” ตรงกบัขอ้ใดมากทีส่ดุ 

 ก. ความเป็นอยูต่ามสภาพทีต่นเป็น และเป็นความพอเพยีงดา้นความคดิ 

 ข. ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นความพอเพยีงดา้นความคดิ 

 ค. มคีวามประพฤตทิีด่งีาม และเป็นความพอเพยีงดา้นความคดิ 

 ง. การพออยู ่พอม ีพอกนิ และเป็นความพอเพยีงดา้นความคดิ 

15. “ความเป็นอยูต่อ้งไมฟุ้่งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง” ตรงกบัขอ้ใดมากทีส่ดุ 

 ก. กนิดอียูด่ตีามมาตรฐานคณุภาพชวีติ 

 ข. ใชจ้า่ยเพือ่แสวงหาความสขุตามฐานะ 

 ค. กนิอยูอ่ยา่งงา่ยๆ ตามสมควรแก่อตัภาพ 

 ง. กนิอยูพ่อประมาณ ไมบ่รโิภคสิง่นอกเหนือปจัจยัสี ่

16. การนํา ทฤษฏใีหม ่ไปใชแ้กไ้ขปญัหาเศรษฐกจิของประเทศ จะเกดิประโยชน์และคุณคา่ต่อ

ราษฎรและประเทศชาตหิลายๆ ดา้น ยกเว้น ขอ้ใดทีไ่มถู่กตอ้ง 

 ก. พฒันาทอ้งถิน่ตามทีท่างราชการกาํหนด ข. เน้นการพึง่ตนเอง 

 ค. ชุมชนสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รต่างๆ ง. สรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

17. “พรนภา นัง่รถประจาํทางมาทาํงานแทนการขบัรถสว่นตวั” เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการแกไ้ข

สภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า นกัเรยีนคดิวา่ตรงกบัขอ้ความใดมากทีส่ดุ 

 ก. เป็นคนทีม่คีวามพอประมาณ   ข. เป็นคนทีม่เีหตุผล 

 ค. เป็นคนทีม่ภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั   ง. เป็นคนทีม่คีวามรู ้

18. การนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั สาํหรบันกัเรยีนควรปฏบิตัใิน

ขอ้ใดก่อน จงึจะสอดคลอ้งกบัปรชัญาขอ้น้ี 

 ก. การประกอบสมัมาอาชวีะ  ข. การไมแ่ก่งแยง่สิง่ของกบัผูอ้ื่น 

 ค. การละเวน้ไมก่ระทาํความชัว่ทัง้ปวง ง. การประหยดัและหารายไดร้ะหวา่งเรยีน 

19. กรณทีีส่มใจโดนปลดออกจากงาน โดยบรษิทัจา่ยเงนิมาจาํนวนหน่ึง ถา้นกัเรยีนเป็นสมใจ 

นกัเรยีนจะทาํอยา่งไรในสภาพเศรษฐกจิยคุปจัจุบนั 

 ก. ซือ้รถยนต ์     ข. เปิดรา้นขายของ 

 ค. นําไปลงทนุในตลาดหุน้   ง. นําเงนิไปฝากธนาคารเพือ่กนิดอกเบีย้ 
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20. ประโยชน์ของการจดัตัง้สหกรณ์ขึน้มาทีส่าํคญัท่ีสดุ คอืขอ้ใด 

 ก. ขจดัปญัหาการเอาเปรยีบของพอ่คา้คนกลาง  ข. ชว่ยใหส้มาชกิมทีีท่าํกนิเทา่ๆกนั 

 ค. แสวงหาผลประโยชน์รว่มกนั   ง. ขจดัความเลื่อมลํ้าของสมาชกิ 

21. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

 ก. สหกรณ์เป็นองคธุ์รกจิทีไ่มแ่สวงหากาํไร 

 ข. สหกรณ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารแก่สมาชกิ 

 ค. สหกรณ์มหีน้าทีใ่หก้ารศกึษาและการฝึกอบรมแก่สมาชกิ 

 ง. สมาชกิตอ้งไดร้บัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงูจากสหกรณ์ 

22. ถา้นกัเรยีนและเพือ่นๆ มคีวามเดอืดรอ้นในการซือ้เครือ่งอุปโภคบรโิภค ควรรวมกลุ่มจดัตัง้

สหกรณ์ประเภทใด 

 ก. สหกรณ์นิคม     ข. สหกรณ์รา้นคา้ 

 ค. สหกรณ์บรกิาร    ง. สหกรณ์ออมทรพัย ์

23. “การแบ่งปนั ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัตามกาํลงัและความสามารถของตน รว่มมอืกนัสรา้ง

ประโยชน์การสนบัสนุนใหค้รอบครวัรวมพลงักนัในรปูกลุ่ม” จากขอ้ความขา้งตน้ ตรงกบัขอ้ใดมาก

ทีส่ดุ 

 ก. พอเพยีงระดบับุคคล    ข. พอเพยีงระดบัครอบครวั 

 ค. พอเพยีงระดบัชุมชน    ง. พอเพยีงระดบัประเทศ 

24. ระบบสหกรณ์และเศรษฐกจิพอเพยีง เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 

 ก. การรวมกลุ่มของคนทัง้ประเทศ  ข. การคาํนึงถงึประโยชน์สว่นตน 

 ค. การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น   ง. การบรหิารจดัการโดยรฐับางสว่น 

25. สหกรณ์ประเภทใดทีท่า่นเหน็วา่การนําไปประยกุตใ์ชร้ว่มกบัการพฒันาชุมชนในแหล่งชุมชน

แออดั  

 ก. สหกรณ์เคหะสถาน    ข. สหกรณ์นิคม 

 ค. สหกรณ์ออมทรพัย ์    ง. สหกรณ์เครดติยเูนียน 

26. คุณธรรมขอ้ใดของการรวมกลุ่มสหกรณ์ทีน่กัเรยีนสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดม้ากทีส่ดุ  

 ก. ความสามคัค ี    ข. ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่

 ค. ความขยนัหมัน่เพยีร    ง. ความประหยดัอดออม 
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27. วธิกีารใดสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ 

 ก. เกบ็ภาษขีาออกใหน้้อยลง 

 ข. รว่มกนัจดัตัง้เขตการคา้เสร ี

 ค. ยกเลกิโควตา้สนิคา้ออกและสนิคา้เขา้ 

 ง. ลดมาตรฐานคุณภาพสนิคา้เขา้และสนิคา้ออก 

28. ขอ้ใดเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ดุทีท่าํใหเ้กดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 

 ก. การเรง่รดัพฒันาเศรษฐกจิ 

 ข. การแสวงหาความชาํนาญในการผลติ 

 ค. การเพิม่อาํนาจต่อรองของประเทศสมาชกิ 

 ง. การกระจายผลประโยชน์ระหวา่งประเทศสมาชกิ 

29. ขอ้ใดเป็นมาตรการของนโยบายการคา้เสร ี

 ก. กาํหนดมาตรฐานคุณภาพขัน้ตํ่าสาํหรบัสนิคา้ขาเขา้ 

 ข. ควบคุมปรมิาณสนิขา้ทีนํ่าเขา้และสง่ออก 

 ค. ใหเ้งนิอุดหนุนการสง่สนิคา้ออกบางชนิด 

 ง. เกบ็ภาษศุีลกากรในระดบัตํ่า 

30. “ประเทศ ก สง่สนิคา้ไปใหป้ระเทศ ข โดยไมม่กีารเกบ็ภาษ ีและยงัสง่แรงงานขา้มประเทศได้

อยา่งเสร”ี จากสถานการณ์ดงักล่าว ตรงกบัขอ้ใดต่อไปน้ี 

 ก. สหภาพเศรษฐกจิ    ข. ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 

 ค. เขตการคา้เสร ี    ง. ขอ้ตกลงทางเศรษฐกจิ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหฉ์บบัน้ี มขีอ้สอบทัง้หมด 30 ขอ้ 

 2. แบบทดสอบม ี6 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์มคีาํถาม 5 ขอ้ 

 2. แบบทดสอบฉบบัน้ี เป็นแบบเลอืกตอบชนิด 5 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้ง

ทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีวแลว้ทาํเครือ่งหมาย ×ลงในชอ่งทีต่รงกบัตวัเลอืก ก ข ค ง จ ใน

กระดาษคาํตอบดงัตวัอยา่ง 

 

ขอ้ ก ข ค ง จ 

0 ×     

 

 ถา้ตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย = ขดีทบัคาํตอบเดมิ แลว้จงึเลอืกคาํตอบใหม ่

 

ขอ้ ก ข ค ง จ 

0 ×   ×  

 

 3. ในแต่ละขอ้มคีาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว ถา้ตอบเกนิหน่ึงคาํตอบหรอืไมต่อบ ถอื

วา่ ไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นัน้ 

 4. หา้มขดีเขยีนหรอืทาํเครือ่งหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 

 5. หลงัจากทาํแบบทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้าแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบสง่คนื

กรรมการคุมสอบดว้ย 

 6. หากนกัเรยีนมขีอ้สงสยัใหถ้ามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทา่นัน้ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ใช้บทความต่อไปน้ี ตอบคาํถามข้อท่ี 1-5 

 เดก็ๆ จะตอ้งเรยีนความรูแ้ลว้ยงัตอ้งหดัทาํการงานและทาํความดดีว้ย เพราะการทาํงาน จะ

ชว่ยใหม้คีวามสามารถ มคีวามขยนัอดทนพึง่ตนเองได ้และการทาํดนีัน้จะชว่ยใหม้คีวามสขุ ความ

เจรญิ ทัง้ป้องกนัตนไวไ้มใ่หต้กตํ่า 

1. บทความน้ีสอนใหเ้ดก็ๆ ใหรู้จ้กัเรือ่งใด 

  ก. คน้ควา้     ข. ทาํการงาน 

  ค. ทาํความด ี    ง. หน้าทีข่องตน 

  จ. ความสขุความเจรญิ 

2. สิง่ใดต่อไปน้ีป้องกนัไมใ่หต้นเองตกตํ่า 

  ก. ความรู ้    ข. ความด ี

  ค. ความขยนั     ง. ความอดทน 

  จ. ความสามารถ 

3. ขอ้ใดกล่าวถงึความสมัพนัธไ์ดถู้กตอ้ง 

  ก. ความสขุ  การทาํงาน , ทาํความด ี

  ข. ความอดทน  ทาํการงาน , ความสขุ 

  ค. การทาํงาน  ความขยนั , ความสามารถ 

  ง. ความขยนั  ความเจรญิ , ความสขุ 

  จ. การทาํด ี  ความรู ้, ความขยนั 

4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นหน้าทีข่องเดก็ทีส่าํคญัทีส่ดุ 

  ก. ขยนั ประหยดั ตัง้ใจหาเงนิ  ข. ซื่อสตัย ์โลภ ประหยดั 

  ค. ขยนั หารายไดพ้เิศษ ทาํด ี  ง. ขยนั อดทน ทาํด ี

  ง. ทาํด ีมวีนิยั ใฝห่าเงนิ 

5. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการปฏบิตัติามบทความดงักล่าวมากทีส่ดุ 

  ก. ปรชัญาชว่ยครอบครวัตดัแต่งตน้ไมห้น้าบา้น 

  ข. มานพหารายไดพ้เิศษเพือ่ใหไ้ดเ้งนิมากๆ 

  ค. วาณชิกลบับา้นชมการแขง่ขนัฟุตบอล 

  ง. นิตยารบีกลบับา้นไปขายสรอ้ยขอ้มอื 

  จ. ผดุงชว่ยจบัผูร้า้ยวิง่ราวทรพัย ์
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ใช้สถานการณ์ต่อไปน้ีตอบคาํถามข้อท่ี 6 -10 

 ปจัจุบนัโลกมนุษยอ์าศยัอยูน้ี่ มอุีณหภมูสิงูขึน้ทุกวนั ทาํใหม้นุษย ์เกดิความเครยีด อนัเน่ือง 

มาจากอากาศรอ้น การทีอุ่ณหภมูขิองโลกสงูขึน้ เพราะวา่มปีรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์แพร ่

กระจายอยูใ่นอากาศเป็นจาํนวนมาก และทีส่าํคญัไปกวา่นัน้ คอื ปา่ไมถู้กทาํลายไปเกอืบทุกแหง่ 

บนโลก เป็นผลกระทบทาํใหน้ํ้าแขง็ขัว้โลกละลาย เกดิน้ําทว่มฉบัพลนัในสว่นต่าง ๆ ของโลก 

เกดิความเดอืดรอ้นและความเสยีหายแก่สิง่มชีวีติบนโลกอยา่งมหาศาล 

6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

  ก. ตน้ไมท้าํใหน้ํ้าทว่มโลก น้ําแขง็ละลาย 

  ข. ตน้ไมช้ว่ยใหอุ้ณหภมูสิงูขึน้ ลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

  ค. ตน้ไมช้ว่ยทาํใหน้ํ้าแขง็ขัว้โลกละลาย มนุษยเ์กดิความเครยีด 

  ง. ตน้ไมช้ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และลดความเครยีด 

  จ. ตน้ไมท้าํใหป้รมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ และเกดิความเครยีด 

7. นกัเรยีนจะวธิแีกป้ญัหาอยา่งไรจงึเหมาะสมทีส่ดุ 

  ก. ลดความเครยีดของตน  ข. ลดการใชน้ํ้ามนั 

  ค. ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้  ง. ใชก้ระดาษน้อยลง 

  จ. ปลกูตน้ไมเ้พิม่ขึน้ 

8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

  ก. ปา่ไมถู้กทาํลาย  อากาศรอ้น  เกดิความเครยีด 

  ข. อากาศรอ้น  เกดิคารบ์อนไดออกไซด ์  เกดิความเครยีด 

  ค. น้ําแขง็ละลาย  เกดิคารบ์อนไดออกไซด ์  เกดิความเครยีด 

  ง. น้ําทว่ม  อากาศรอ้น  ปา่ไมถ้กูทาํลาย 

  จ. อากาศรอ้น  น้ําทว่ม  ปา่ไมถู้กทาํลาย 

9. จากสถานการณ์ดงักล่าว สรปุไดว้า่อยา่งไร 

  ก. อากาศรอ้นทาํใหรู้ส้กึไมส่บายตวั 

  ข. น้ําทว่มเป็นสาเหตุหลกัทีท่าํใหโ้ลกรอ้นขึน้ 

  ค. ปา่ไมถู้กทาํลายทาํใหน้ํ้าแขง็ขัว้โลกเพิม่ขึน้ 

  ง. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์กดิจากน้ําทว่ม 

  จ. ปา่ไมถู้กทาํลายเป็นสาเหตุทีท่าํใหโ้ลกรอ้นขึน้ 

 



200 

 

10. ขอ้ใดต่อไปน้ีมลีกัษณะของความมรีะเบยีบวนิยั 

  ก. ขา้มถนนทีท่างมา้ลาย, ทิง้ขยะลงถงั, แยง่กนัขึน้รถเมล ์

  ข. ไมเ่ล่นเกมสข์ณะอยูใ่นหอ้งเรยีน, คุยเสยีงดงัในทีป่ระชุม 

  ค. เขา้เรยีนตรงเวลา, เขา้แถวซือ้อาหาร, สง่การบา้นตามเวลาทีก่าํหนด 

  ง. ขบัรถฝา่ไฟแดง, มาโรงเรยีนตามเวลาทีก่าํหนด, ขา้มถนนโดยใชส้ะพานลอย 

  จ. ตดัผมถูกระเบยีบ, แทรกแถวซือ้บตัรชมภาพยนตร,์ สง่งานตามเวลาทีก่าํหนด 

ใช้ข้อมลูน้ีตอบคาํถามข้อท่ี 11 - 15 

 ชุมชนวดับุญศรมีนีุกรณ์ เป็นชุมชนทีม่อีาณาเขตตดิต่อกบัโรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ 

กรงุเทพมหานคร เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร มสีถานทีส่าํคญัในบรเิวณน้ีไดแ้ก ่วดับุญศรมีนีุกรณ์ 

โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ กรงุเทพมหานคร โรงเรยีนนวมนิทรการอาชพี โรงเรยีนแยม้จาดวชิชา

นุสรณ์ การคมนาคมมคีวามสะดวกพอสมควร ระบบสาธารณูปโภคมคีวามสะดวกพอสมควร ขาดแต่

เพยีงน้ําดื่มทีไ่มถู่กสขุลกัษณะ มจีาํนวนประชากรประมาณ 600 คน ซึง่สว่นใหญ่อพยพมาจาก

ต่างจงัหวดั มอีาชพีหลกัคอืรบัจา้งทัว่ไปมรีายไดไ้มแ่น่นอนโดยเฉลีย่เดอืนละ 5,000 – 8,000 บาท 

11. ปญัหาทีส่าํคญัของชุมชนวดับุญศรมีนีุกรณ์คอือะไร 

  ก. เศรษฐกจิ    ข. การศกึษา 

  ค. อาชพีหลกั    ง. การสาธารณูปโภค 

  จ. สงัคม 

12. จากขอ้มลูขา้งตน้ ควรตัง้สมมตฐิานอยา่งไร 

  ก. จาํนวนประชากรมาก 

  ข. การสาธารณูปโภคไมท่ัว่ถงึ 

  ค. อาชพีหลกัไมส่ามารถทาํรายไดใ้หม้ากเทา่ทีค่วร 

  ง. รายไดข้องประชากรในชมุชนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

  จ. การบรกิารการศกึษาของรฐัทีใ่หป้ระชากรมมีาตรฐาน 

13. จากกรณีของปญัหา ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้ง 

  ก. ประชากรสว่นใหญ่มกีารศกึษาน้อย 

  ข. ประชากรสว่นใหญ่มาจากต่างจงัหวดั 

  ค. การบรกิารสาธารณูปโภคอยูใ่นเกณฑด์ ี

  ง. รายไดข้องประชากรในชมุชนน้ีไมแ่น่นอน 

  จ. ชุมชนวดับุญศรมีนีุกรณ์เป็นชุมชนทีม่รีายไดน้้อย 
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14. จากกรณีของปญัหา นกัเรยีนคดิวา่ชมุชนน้ีควรไดร้บัการพฒันาสิง่ใดเป็นอนัดบัแรก 

  ก. คมนาคม    ข. จดัหาทีอ่ยูอ่าศยั 

  ค. จดัการศกึษาใหส้งูขึน้   ง. ระบบสาธารณูปโภค 

  จ. สง่เสรมิอาชพี 

15. ถา้หากปญัหาของชุมชนวดับุญศรมีนีุกรณ์ไมไ่ดร้บัการพฒันา ในอนาคตจะเกดิสิง่ใด 

  ก. ระบบสาธารณูปโภคจะมเีพิม่มากขึน้ 

  ข. มกีารอพยพไปอยูท่ีอ่ ื่นมากขึน้ 

  ค. ประชากรมคีุณภาพชวีติตํ่าลง 

  ง. ประชากรมกีารศกึษาสงูขึน้ 

  จ. ประชากรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

ให้ใช้สถานการณ์ตอบคาํ ถามข้อท่ี 16 -20 

 ปจัจุบนัดอกมะลทิีร่อ้ยพวงมาลยั ชาวสวนผูป้ลกูมกัจะใชย้าฆา่แมลงฉีดเพือ่จะไดผ้ลผลติสงู 

นํา รายไดม้าสูต่น ทาํ ใหม้สีารพษิตกคา้งในดอกมะล ิเมือ่ผูส้ดูดมกลิน่ดอกไมก้จ็ะทาํ ใหส้ารพษิจาก

ยาฆา่แมลงผา่นเขา้สูใ่นรา่งกายและเกดิสะสมในเลอืด บางรายสดูดมกลิน่ดอกไมแ้ลว้อาจเกดิอาการ

แพส้ารได ้

16. จากสถานการณ์ขา้งตน้ปญัหาทีส่าํคญัทีส่ดุคอือะไร 

  ก. ดอกมะลมิอีนัตราย   ข. ชาวสวนมรีายไดส้งู 

  ค. พวงมาลยัไมป่ลอดภยั  ง. มสีารพษิตกคา้งในดอกมะล ิ

  จ. ผูส้ดูดมดอกไมแ้ลว้เกดิการแพส้าร 

17. จากขอ้มลูขา้งตน้ ควรตัง้สมมตฐิานวา่อยา่งไร 

  ก. ดอกมะลมิคีวามสดเพราะยาฆา่แมลง 

  ข. ยาฆา่แมลงทาํ ใหด้อกมะลมิคีวามสวยงาม 

  ค. ยาฆา่แมลงมปีระโยชน์ต่อการปลกูดอกมะล ิ

  ง. ผูป้ลกูดอกมะลคิาํนึงถงึผลประโยชน์ของตนเอง 

  จ. ผูป้ลกูดอกมะลขิาดความเขา้ใจในการใชย้าฆา่แมลง 
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18. จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ใดเป็นขอ้คดิเหน็  

   1. มสีารพษิตกคา้งในดอกมะล ิ

   2. ไมค่วรสดูดมดอกมะลทิีนํ่า มารอ้ยพวงมาลยั 

  ก. ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ 

  ข. ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็ 

  ค. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ 

  ง. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็ 

  จ. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้เป็นเทจ็ 

19. การทีผู่ป้ลกูดอกมะลใิชย้าฆา่แมลง จะก่อใหเ้กดิสิง่ใดตามมา 

  ก. ดอกมะลจิะขายไมไ่ด ้

  ข. ผูบ้รโิภคจะไดร้บัอนัตราย 

  ค. ผูป้ลกูไดร้บัผลผลติมากขึน้ 

  ง. ตน้มะลจิะออกดอกไดน้้อยลง 

  จ. ผูบ้รโิภคไดซ้ือ้พวงมาลยัราคาถูก 

20. จากสถานการณ์ของปญัหา สามารถสรปุความวา่อยา่งไร 

  ก. ผูป้ลกูดอกมะลไิมค่วรใชย้าฆา่แมลง 

  ข. ผูร้อ้ยพวงมาลยัควรเลอืกดอกมะลทิีป่ลอดภยั 

  ค. ผูซ้ือ้ไมค่วรสดูดมดอกไมห้ลงัจากการซือ้แลว้ 

  ง. ผูซ้ือ้พวงมาลยัตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการซือ้ 

  จ. ผูป้ลกูดอกมะลคิวรมคีวามระมดัระวงัในการใชย้าฆา่แมลง 

ใช้นิทานต่อไปน้ีตอบคาํถามข้อท่ี 21 - 25 

 คนืนัน้เป็นคนืเดอืนแรม แสงดาวสอ่งระยบั ลมพดัมารวยรนิ เสยีงหริง่หรดีเรไรรา่ยรอ้ง

ระงมไพรอยา่งไพเราะเพราะพริง้ ราชพฤกษ์ยนืตน้เรยีงรายเหน็เป็นเงาตะคุม่ๆ ลาตวัหน่ึง กาํลงั

นอนหลบัใหล อยูใ่ตต้น้กรา่ง ลมพดัพากลิน่สาบเสอืมาตอ้งจมกู มนัลุกลีลุ้กลน ลุกขึน้แลว้กระโดด

แผลว็ไปขา้งหน้าดว้ยความกลวัอยา่งลนลานไปยนืตวัสัน่ระรกิอยูใ่ตต้น้พฤกษใ์บหนา 

 เจา้เสอืลายพาดกลอนวยัชรา เป็นสตัวดุ์รา้ยเดนิออกมาจากปา่รก เหลยีวซา้ยแลขวาเหน็วา่

เจา้ลาน้อยยนืตวัสัน่อยู ่จงึสง่เสยีงรอ้งทกัทายวา่ “เจา้ลาโงม่ายนืทาํอะไรตรงน้ี ทาํไมจงึไมร่บีหนีไป

ใหพ้น้ มายนืขวางขา้ทาํไม?” พอลาไดฟ้งัเสอืพดู ตวัมนัจงึตอบวา่ “ทา่นเสอืผูเ้ป็นเจา้ปา่แหง่สตัว์
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ทัง้หลายขา้พเจา้ รูว้า่ทา่นมา จงึอยูต่อ้นรบั” เมือ่เสอืไดฟ้งัลาพดูเชน่นัน้ กด็ใีจ แลว้คดิวา่ลาตวัน้ีมี

สมัมาคารวะดคีวรปล่อยใหร้อดชวีติไป 

21. จากนิทานเรือ่งทีก่าํหนดให ้ตอ้งการสอนเกีย่วกบัเรือ่งใด 

  ก. ความออ่นน้อม   ข. ความซื่อสตัย ์

  ค. ความยาํเกรง    ง. ความเกรงใจ 

  จ. ความทรนง 

22. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเหมาะสมทีส่ดุเกีย่วกบันิทานเรือ่งน้ี 

  ก. ลา – โง ่    ข. เสอื – ดุรา้ย 

  ค. ออ่นน้อม – ตวัสัน่   ง. ซื่อสตัย ์– ปลอดภยั 

  จ. มสีมัมาคารวะ – รอดชวีติ 

23. เพราะเหตุใด “ลาน้อย” จงึกลวัเสอืจนตวัสัน่ 

  ก. เสอืดุรา้ยเสยีงดงั   ข. เสอืตวัใหญ่ แขง็แรง 

  ค. เสอืเป็นเจา้ปา่   ง. เสอืมกีลิน่สาบแรง 

  จ. เสอืเป็นสตัวล์่าเน้ือมาเป็นอาหาร 

24. นิทานเรือ่งน้ีสรปุไดว้า่อยา่งไร 

  ก. ลากลวัเสอืจนตวัสัน่จงึวิง่หนีเขา้ปา่ 

  ข. ลากลวัเสอืแต่มสีมัมาคารวะจงึปลอดภยั 

  ค. ลาเกรงใจเสอืแลว้พดูเชือ้เชญิจงึปลอดภยั 

  ง. ลาเกรงใจเสอืจงึพดูดว้ยวา่จาสภุาพจงึปลอดภยั 

  จ. ลากลวัเสอืดว้ยความมสีตสิมัปชญัญะจงึปลอดภยั 

25. ขอ้ใดต่อไปน้ีแตกต่างจากขอ้อื่น 

  ก. ลุกลีลุ้กลน    ข. ตวัสัน่ 

  ค. กลิน่สาบ    ง. สมัมาคารวะ 

  จ. หลบัใหล 

ให้ใช้สถานการณ์ตอบคาํ ถามข้อท่ี 26 - 30 

 สพุศิ ทาํงานเป็นพนกังานขายเครือ่งสาํอางของหา้งสรรพสนิคา้แหง่หน่ึงในกรงุเทพมหานคร 

เธอไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ 14000 บาท เธอเป็นหญงิสาวหน้าตาด ีชอบความหรหูรา จงึเชา่

คอนโดมเินียมอยา่งด ีเดอืนละ 5000 บาท ซือ้เสือ้ผา้ราคาแพง ชอบทอ่งเทีย่วในเวลากลางคนื 

ดงันัน้เธอจงึมกัตอ้งยมืเงนิเพือ่นๆ อยูเ่สมอ 
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26. กรณใีดเป็นปญัหาทีส่าํคญั 

  ก. สพุศิ มรีสนิยมสงู   ข. สพุศิ ชอบแต่งตวั 

  ค. สพุศิ มเีงนิไมพ่อใช ้   ง. สพุศิ ไดร้บัเงนิเดอืนน้อย 

  จ. สพุศิ มตีําแหน่งหน้าทีส่งู 

27. ขอ้ความใด อธบิายสาเหตุทีส่ง่ผลต่อสถานการณ์ดงักล่าวไดด้ทีีส่ดุ 

  ก. สพุศิเชา่คอนโดมเินียม เดอืนละ 5,000 บาท 

  ข. สพุศิไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ14,000 บาท 

  ค. สพุศิทอ่งเทีย่วในเวลากลางคนืสพุศิ 

  ง. สพุศิซือ้เสือ้ผา้ราคาแพง 

  จ. สพุศิมรีสนิยมสงู 

28. ขอ้ใดเป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ใดเป็นขอ้คดิเหน็ 

   ขอ้ 1 สพุศิเป็นพนกังานเงนิเดอืนน้อย 

   ขอ้ 2 สพุศิมรีสนิยมสงู 

  ก. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็ 

  ข. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ 

  ค. ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ 

  ง. ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็ 

  จ. ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2เป็นขอ้เป็นเทจ็ 

29. ถา้นกัเรยีนเป็นสพุศิ นกัเรยีนจะแกป้ญัหาอยา่งไร 

  ก. เปลีย่นงานใหม ่   ข. ซือ้เสือ้ผา้ราคาถูกใช ้

  ค. ใชจ้า่ยอยา่งประหยดั   ง. หารายไดพ้เิศษเพิม่เตมิ 

  จ. เปลีย่นคอนโดมเินียมใหม ่

30. จากสถานการณ์ของปญัหา สามารถสรปุไดว้า่อยา่งไร 

  ก. สพุศิ ใชเ้งนิมาก 

  ข. สพุศิ ไมรู่จ้กัตนเอง 

  ค. สพุศิ ชอบซือ้ของมยีีห่อ้ 

  ง. สพุศิ ชอบแต่งตวัตามแฟชัน่ 

  จ. สพุศิ ใชจ้า่ยเงนิเกนิฐานะของตน 
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ชื่อชื่อสกุล   นายสมกมล  กาญจนพบิลูย ์
วนัเดอืนปีเกดิ   29 พฤษภาคม 2529 
สถานทีเ่กดิ   กรงุเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั  289 ซอยจรญัสนิทวงศ ์45 แขวงอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกน้อย   

 กรงุเทพมหานคร 
ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2540 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6      
 จาก โรงเรยีนวดัอรณุอมรนิทราราม กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3      
                            จาก โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2546 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6      
                            จาก โรงเรยีนวดันวลนรดศิ กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2551 ครศุาสตรบ์ณัฑติ โปรแกรมวชิาสงัคมศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) 
                            จาก มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
พ.ศ. 2553 การศกึษามหาบณัฑติ สาขาการมธัยมศกึษา  
                            (การสอนสงัคมศกึษา) 
 จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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