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 The purpose of this study was to compare Mathayomsuksa 1 students’ 
learning achievement and satisfaction in learning family economics through the storyline 
and simulation games. 
 The Sample in this research were 120 students of Mathayomsuksa 2 of     
Saint Gabriel’s College Samsen Road, Dusit Bangkok during the second semester of 
the 2006 academic year, were selected as samples of study. They were divided into 
experimental groups of 60 students. The first experimental group was taught by using 
storyline, whereas the second group was taught by simulation games. The experimental 
period was 20 hours for each group with the same contents. 
 The Randomized Group Pretest-Posttest design was used in the study.       
The instruments of the study were achievement test with reliability of .89 and 
satisfaction test with reliability of .97, the t-test (difference Score) was statistically used 
for statistical data analysis. 
     The results of this study indicated that 

1. There was no significant difference between the students’ achievement in  
learning family economics taught the instruction using storyline and simulation games. 

2. There was no significant difference between the students’ satisfaction in  
learning family economics taught the instruction using storyline and simulation games. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพทุกๆ ดานนั้น ขึ้นอยูกับ 
คุณภาพประชากรเปนสําคญั  ดังน้ันการพัฒนากําลังคน  จึงเปนขั้นแรกที่นําไปสูการพัฒนา 
สิ่งตางๆ ซ่ึงการจัดการศึกษาและการใหความรูแกประชากร นับวามีความสําคัญมาก เพราะ 
ถาคนมีความรูสึกดี  การปฏิบัติหนาที่การงานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง และสามารถ 
ดํารงตน   อยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ชจิูต  แชมลําเจียก.  2537: 1) มีการเปลี่ยนแปลง 
ดานตางๆ  อยางรวดเร็ว  ทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี  การคมนาคม  การรับสงขาวสาร  
วิทยาการตางๆ การแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติ และการแขงขนัทางเศรษฐกจิในระบบ
การคาเสรี จากการที่ประเทศไทยพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานตางๆ  ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง   
จึงสงผลใหเกดิวิกฤตการณในสังคมไทยอยางรุนแรง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น นําไปสูความจําเปนที่สังคมไทยตองมี
ลักษณะเอ้ือตอการพัฒนา “คน”  ใหมีความรูความ สามารถที่จําเปนในยุคโลกาภิวตัน และเอ้ือ
ตอการพัฒนา “ปจจัย” ตางๆ อันเปนพ้ืนฐานรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ การเมือง
และสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 
2544) และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) ที่เนน  “คน”  เปนศูนยกลาง 
หรือจุดมุงหมายของการพัฒนา โดยเห็นวาเปนปจจัยและผลลัพธที่สาํคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศ 
 วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาทีมี่ความสําคัญ  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
โดยมีเปาหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนสมาชิกและกาํลังที่ดีของสังคมสามารถ
ปรับตวัใหเขากับสภาพสังคมและมีชีวติอยูอยางเปนสุข (สมศักดิ์  สินธะเวชญ.  2526: 1) แต
งานวิจัยของ สุวรรณ  อดีตโต (2524: 114) พบวา  การเรียนการสอนสวนใหญครยูึดตําราเรียน
มากเกินไป และวธิีสอนที่นิยมใชกันอยูก็คือ  การบรรยาย  ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายตอ    
การเรียน  ไมกลาแสดงความคิดเห็น และไมเกิดความคดิสรางสรรค  นอกจากนี้ปญหาที่พบใน
วิชาสังคมศึกษาประการแรกคือ  ผูเรียนมองไมเห็นความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา  เพราะมี
เน้ือหาสาระที่นาเบื่อ  บางเนื้อหาไมเหมาะกับภาวะปจจุบัน และบทเรียนสวนใหญเปนไปใน
รูปลักษณะที่เปนนามธรรมมากกวารูปธรรม  จึงทําใหผูเรียนไมสนใจเรียน ไมตั้งใจเรียนและมอง
ไมเห็นความ  สําคัญของวชิาสังคมศึกษา 
 สําหรับปญหาอีกดานหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาทีเ่กดิขึ้นแกผูเรียน
เน่ืองมาจากการสอนของอาจารย  สวนใหญเทาที่ผานมาใชวธิีสอนแบบบรรยาย และสอนให
ทองจําเพื่อนํามาทดสอบ  จึงทําใหผูเรียนเบื่อหนาย  ไมสนใจในบทเรียนที่กําลังเรยีนอยู บางที 
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ผูเรียนคุยกันในชั้นเรียนจนเปนที่รําคาญ หรือรบกวนผูเรียนอ่ืนๆ และในขณะเดียวกันวิธีสอน
ของอาจารยยังขาดกิจกรรมในการเสริมบทเรียนใหไดรับความรูเพ่ิมเติม  สิ่งเหลานี้เองทําให
ผูเรียนไมสนใจ  ไมตั้งใจ และไมเห็นคุณคาของวิชาสังคมศึกษา เพียงแตสอบใหผานเทานั้น 
แลวกล็ืมไปหมดสิ้นจากที่ไดเรียนมาในชัน้เรียน  เม่ือเปนดังน้ี วิชาสงัคมศึกษาจึงไมสามารถทํา
ใหเกดิทัศนคติที่ดีแกผูเรียน  โดยใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวิชานี้ หรือสนใจเรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังน้ันวิชาสังคมศึกษาจงึยังคงหยุดนิ่งกับที่  ไมกาวหนาหรือพัฒนาใหดีขึ้นเทาที่ควร ยังตอง
รวมมือ  รวมแรงรวมใจกันทุกฝายในการแกปญหาดังกลาวนี้ใหหมดไป หรือลดนอยลง
ตามลําดับ (นพพร  พานิชสุข.  2526: 23) 
 จากประสบการณของนักการศึกษาบางทานที่ไดนําวิธสีตอรี่ไลนไปใชในการจัด 
การเรียนการสอนในตางประเทศพบวา  วิธีสตอรี่ไลน ชวยสรางโอกาสใหเกิดความรูที่ผูเรียน    
ไดเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทักษะทางปญญาของตนเอง  ชวยใหผูเรียนไดคนพบ 
ความสัมพันธระหวางทักษะและความเขาใจที่ไดเรียนในหองเรียนกับชีวติจริง และเปนการเปด 
โอกาสที่สําคัญในการเรียนแบบรวมมือ  มีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและความสามารถใน  
การ ทํางานรวมกัน ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ความสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน และความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น  ผูเรียนเกิดความ
ประทับใจและบันทึกแนวคิดของตนโดยผานสื่อตางๆ  ผลการเรียนรูชวยเพิ่มความรูสึกประสบ
ความสําเร็จและชวยสรางความมั่นใจแกผูเรียน  ผูเรียนทุกคนเกิดความสนุกสนานในการเรียน  
สนใจเรียน และมีความพึงพอใจการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 การสอนอีกวิธีหน่ึงคือ  การสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง  ยังมีลักษณะการสอน  
ที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดลงมือปฏิบัตทิําใหเกิดการเรียนรู ตามที่
การวิจัยของ วรรณา  เลิศชยันตี (2528: 163) ศึกษาผลการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลองที่
มีตอแนวคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ผลการศกึษาพบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคมุ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดานทัศนคตติอการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง  
นักเรียนที่เรียนจากการสอน โดยใชเกมสถานการณจําลอง มีสวนรวมในการปฏบิัติกิจกรรมที่
จําลองมาจากชีวติจริง จึงเรียนดวยความสนุกสนาน  ซ่ึงสงผลทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การสอนโดยใชเกม สถานการณจําลองมากขึ้น  ดังการคนควาวิจัยของ เทเลอร (Tayler.  1978: 
788 – 789) ไดเปรียบเทยีบการสอน  โดยใชเกมสถานการณจําลองกับวธิีสอนอีก 5 วิธี ที่มีตอ
แรงจูงใจ ความสนใจ และการประยุกตใชในชีวติประจําวัน  ผลการศกึษาพบวา  นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลองมากกวาการสอนแบบอื่นๆ  
 จากคุณลักษณะและประโยชนของการสอนทั้ง 2 วิธี สามารถจัดการเรียนการสอน
สาระเศรษฐศาสตรในครอบครัว ใหมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูวิจัยสนใจ
การสอนทั้ง 2 วิธี  โดยนําการสอนแบบสตอรี่ไลน  ในกลุมทดลองที ่1 และการสอนแบบ
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สถานการณจําลอง ในกลุมทดลองที่ 2  ชวยใหผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของ
ผูเรียนแตกตางหรือไม  อยางไร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียน 
เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว  โดยการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน กับนักเรียนที่เรียนดวย
การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียน เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  โดยการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน กับนักเรียนที่เรียนดวย 
การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  ทาํใหทราบถึงผลของการสอนแบบสตอรี่ไลน และเกม
สถานการณจําลองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรยีน เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว   
และความพึงพอใจตอการเรียนเร่ืองเศรษฐศาสตรในครอบครัว  นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนใหดีขึ้น  ผูเรียนจะมีความสนกุสนานในการเรียน  อันเปน
แนวทางแกครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน 
เซนตคาเบรียล  เขตดุสติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 
7 หองเรียน  รวมจํานวนนกัเรียนประมาณ  435 คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง 
   เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตคาเบรยีล  เขตดุสติ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  ซ่ึงไดจากการสุมจาก 7 หองเรียน  สุมมา 
2 หองเรียน  โดยวิธีการจับฉลาก  มีนักเรียนหองละ  60 คน  รวมทั้งสิ้น  120 คน  เพ่ือแบงเปน      
กลุมทดลองที ่1  และกลุมทดลองที่ 2  จํานวนกลุมละ  60 คน  แลวสุมอีกครั้งเปน 
   1.2.1  กลุมทดลองที่ 1  จํานวน  60 คน  ที่เรียนดวยวธิีการสอนแบบ 
สตอรี่ไลน 
   1.2.2  กลุมทดลองที่ 2  จํานวน  60 คน  ที่เรียนดวยวธิีการสอนแบบ 
เกมสถานการณจําลอง 
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  2.  ระยะเวลา 
   ระยะเวลาทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีใชเวลา  20 ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2548 
  3.  เน้ือหา 
   ผูวิจัยเลือกเนือ้หาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร  เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว เรื่อง 
   -  ระบบเศรษฐกิจ 
   -  คุณธรรมการผลิต 
   -  การบริโภค 
   -  สถาบันการเงิน 
   -  สหกรณกับชีวติประจําวัน 
   -  การประกอบอาชีพ 
   -  ภูมิปญญาไทย 
   -  การจัดการทรัพยากร 
   -  เศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  ตัวแปรทีศ่กึษา 
   4.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การสอนจําแนกออกเปนการสอน 2 แบบ  คือ 
    4.1.1  การสอนแบบสตอรี่ไลน 
    4.1.2  การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
   4.2  ตัวแปรตาม ไดแก 
    4.2.1  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    4.2.2  ความพึงพอใจในการเรียน 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี 
การสรางเสนทางการเดินเรื่อง ใหเรียงตอเน่ืองตามลําดับเหตุการณใหสอดคลองกับเนื้อหาที่จะมี
การเรียนรู โดยครูใชคําถามนํา (Key Questions) เปนตวัเชื่อมโยงในการเปดประเด็น ใหผูเรียน 
ไดผูกเรื่องจากประสบการณและจินตนาการ อันจะเปนการเรียนรูทีห่ลากหลาย โดยมีองคประกอบ 
หลัก  4 องคประกอบ  ไดแก  ฉาก  ตัวละคร  วถิีชีวติ  เหตุการณ และปญหาทีต่องแกไข ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังน้ี 
  1.1  ขั้นเตรียม  เปนขั้นเตรียมความพรอมใหผูเรียน  โดยการแนะนําการเรียน
ดวยวธิีสตอรี่ไลน และเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม หลังจากนั้นก็แบงผูเรียนเปนกลุม 
  1.2  ขั้นปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอน เปนขั้นที่ผูเรยีนดําเนินกิจกรรมตางๆ  
ไดแก  การตอบคําถามนําและการปฏบิตัิกจิกรรมตางๆ ตามองคประกอบของวิธสีตอรี่ไลน  โดย 
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แบงเปนตอน อยางนอย  4 ตอน  ตามองคประกอบของวิธีสตอรี่ไลน ในแตละตอนผูเรียนมีการ
วางแผน  เพ่ือตอบคําถามนําและการสรางสรรคสิ่งตางๆ ตามจินตนาการ 
   ตอนที่ 1  การสรางฉาก  ใชคําถามนําอันกอใหเกิดการสะทอนภาพเกี่ยวกับ 
เรื่องราววา เกิดขึ้นที่ไหน ถือวาเปนการเริ่มตนใหผูเรยีนทราบวา กาํลังมีประสบการณใหมเกิดขึ้น  
เปนการเริ่มเขาสูบทเรียนหรอืเปดตัวเรื่องในฉากเปนการระบุสถานที่ เวลา และสิ่งแวดลอมตางๆ 
   ตอนที่ 2  การสรางตัวละคร คือ การใชคําถามที่กอใหเกิดการผูกเรื่องเก่ียวกับ
คน หรือสัตวที่ผูเรียนเปนผูกําหนดเรื่อง และบทบาทในการดําเนินเรื่อง ตั้งแตตนจนจบ ตัวละคร
จะทําใหฉากสมจริง  โดยใชตุกตา หรือหุนมือเปนสัญลกัษณ 
   ตอนที่ 3  การกําหนดวิถีการดํารงชีวิต  ใชคําถามนําที่ใหผูเรียนเสนอ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมของตัวละคร คําถามที่ตวัละครเหลานั้นทาํอะไร ซ่ึงเปนการดําเนิน
ชีวติหรือสะทอนชีวิตของตวัละคร 
   ตอนที่ 4  เหตุการณและการแกปญหา  ตองมีคําถามนําวา มีอะไรสําคัญ 
เกิดขึ้นกับตวัละคร คือ การมีเหตุการณ และปญหาทีต่องแกไข 
  1.3  ขั้นกิจกรรมสรุป และนาํเสนอผลงาน  ผูเรียนออกมาอภิปราย หรือสรุป 
เลาเรื่องนําเสนอผลงาน  ตลอดจนแนวคดิและประสบการณของกลุมตนเองใหเพ่ือนๆ ทราบ 
  1.4  ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในทุกขั้นตอน คือ การตอบ 
คําถามนํา  การปฏิบัติกิจกรรมในแตละตอน  ผลงานการสรางสรรค และจากการนําเสนอผลงาน
ของกลุม 
 2.  เกมสถานการณจําลอง  หมายถึง  การสรางสถานการณที่มีปญหาใกลเคียงกับ
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและจําลองสภาพนั้นมา โดยมีกฎเกณฑและกติกาที่กําหนด
ขึ้น ในแตละสถานการณ  เพ่ือใหผูเลนมีปฏิสัมพันธกนัภายในกลุมและระหวางกลุม แลวจึงนํา
สถานการณน้ันมาตัดสินใจแกปญหา 
 3.  การสอนโดยใชสถานการณจําลอง  หมายถึง  การเรียนการสอนที่เนนวธิ ี
การเรียนรู โดยประสบการณตรงจากกิจกรรม  ที่ผูเรียนไดกระทําในเกมสถานการณจําลอง  
ซ่ึงดูเหมือนวา ผูเรียนไดมีสวนรวมอยูในเหตุการณทีเ่กิดขึ้นจริงๆ อันเปนวิธทีี่ทาํใหผูเรียนเกดิ
ความคิดรวบยอดไดรับประสบการณในสถานการณ และพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นจริง ใน
สังคม โดยยึดหลักการสอนเกมสถานการณจําลองของ แสตนเสคป (Stadsklev.  1974: 26 – 
56) ไดเสนอไว  มีขั้นตอนการสอน  ดังน้ี 
  3.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นสรางความสนใจและทําใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการที่จะทํากิจกรรม  โดยใชสไลด หรือรูปภาพ 
  3.2  ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม เปนขั้นที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ ประกอบดวย 
บทบาทสมาชกิออกเปนประธานกลุม  ผูเลน และผูสังเกตการณ  โดยผลัดเปลีย่นหมุนเวียน
บทบาทกนัในแตละเกมสถานการณจําลอง  ศึกษาวธิีกระทํากิจกรรม  กฎกติกา  จัดเตรียม 
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อุปกรณจากบัตรกําหนดกิจกรรม และปฏบิัติกิจกรรมในรูปของการแขงขัน โดยยึดวิธีการ  กฎ  
กติกา  เวลา และบทบาททีก่ําหนดไว เพ่ือหากลุมผูชนะ 
  3.3  ขั้นจําแนกแยกแยะ เปนขั้นที่ผูเรียนไดผลจากการสังเกตการ กระทํากิจกรรม
โดยตรง ประกอบดวยการจําแนกแยกแยะและอธบิายปญหา  ทางเลือกในการตัดสินใจ  การ
กระทํา  การจัดระบบการทาํงาน  กฎเกณฑ และการสรุปความคิดรวบยอดโดยประธานกลุมเปน
ผูดําเนินการและคัดเลือกสมาชิกในกลุม  1 คน  เปนเลขานุการ  ทําหนาที่จดบันทึกผลจากการ
อภิปรายของกลุม 
  3.4  ขั้นวิเคราะห เปนขั้นทีผู่เรียนรวมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียนในการวิเคราะห
ปญหา ทางเลอืกในการตัดสินใจ  การกระทํา  การจัดระบบการทํางาน  กฎเกณฑและความคิด
รวบยอดที่ถูกตองของกระบวนการกิจกรรมเกมสถานการณจําลอง 
  3.5  ขั้นลงความเห็นสรุป เปนขั้นที่ผูเรียนแตละคนลงความเห็นสรปุความคิด 
รวบยอด  หลกัการ หรือวิธีการที่ไดจากกิจกรรมเกมสถานการณจําลอง และนําเอาความคิด 
รวบยอด  หลกัการ หรือวิธีการที่ไดรับไปเชื่อมโยงสัมพันธกับสถานการณใหมในชีวิตประจําวัน  
โดยนักเรียนเขียนบรรยายความคิดเปนรายบุคคล 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกบัเนื้อหา  
วิชาทีท่ําการทดลอง  ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนของกลุมตัวอยางที่ทําการทดสอบกอนเรียนและ     
เม่ือสิ้นสุดการเรียน  โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร  เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว ทีผู่วิจัยสรางขึ้นตาม
ตารางวิเคราะหหลักสูตร  เพ่ือวัดพฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) ใน
การเรียนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิดของบลูม (สมบูรณ  ชิตพงศ.  2523: 12 – 31 ; อางอิงจาก 
Benjamin S. Bloom) ที่ผูวจัิยสรางขึ้น  โดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัดเปน  6 ดาน  คือ 
ความรูความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  สังเคราะห และการประเมินคา 
 5.  ความพึงพอใจในการเรียนการสอน  หมายถึง  ความรูสึกและความคิดของ 
ผูเรียนที่เปนไปตามความคาดหวัง  โดยไดรับการจูงใจในการจัดการเรียนการสอนดวยวธิ ี
สตอรี่ไลน  และเกมสถานการณจําลอง ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  มีความเจริญ 
งอกงามทุกดาน  กระตือรือรนในการเรียน  มีความสนใจและพึงพอใจในกระบวนการเรียน 
การสอน ซ่ึงวัดไดจากคะแนนการตอบแบบวัดความพงึพอใจตอการเรียนสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
  

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1.  ผูเรียนที่เรียนเร่ืองเศรษฐศาสตรในครอบครัว  โดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับ
ผูเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 2.  ผูเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับผูเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ 
เกมสถานการณจําลอง  มีความพึงพอใจในการเรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัวแตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
ดังน้ี 
  1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบสตอรีไ่ลน 
  2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
  3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
  5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบสตอรีไ่ลน 
  6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 
1.  การเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน (Storyline Method) 
 ความหมายของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
  นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน
ไวดังน้ี 
  พิมพันธ  เดชะคุปต (2542: 3) กลาวถึง วิธีสตอรี่ไลนวา  การผูกเรื่องแตละตอน
ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และเรียงลําดับเหตุการณ หรือเรียกวา การกําหนดเสนทางเดินเรื่อง 
โดยใชคําถามหลักเปนตวันําไปสูการใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือสรางความรู
ดวยตนเอง เปนการเรียนตามสภาพจริงที่มีการบูรณาการระหวางวชิา  เพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมีสมรรถนะการพัฒนาแบบยั่งยืน 
  วลัย  พานิช (2542: 1 – 2) กลาวถึง วิธีสตอรี่ไลนวา  เปนกระบวนการเรียน 
การสอนที่บูรณาการความรูและประสบการณเขาดวยกนั  โดยมาจากคําวา  Story  และ Line 
ซ่ึงหมายถึง  เสนทางของเรื่อง หรือแนวของเรื่องที่เปนการดําเนินเรื่องที่เรียงติดตอกันเปน
ลําดับ ดุจเสนเชือก  ซ่ึงเปนแนวคิดใหมของการจัดการศึกษาเปนการบูรณาการทัง้หลักสูตร และ
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูที่เกิดขึ้นในสตอรี่ไลน เปนการเรียนรู
ที่เกิดจากประสบการณตรงที่ผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง  โดยผูสอนไดจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางหลากหลาย ใหผูเรียนอยางตอเน่ือง  โดยผานการตั้งคําถามหลัก (Key Questions) 
  อรทัย  มูลคํา และคณะ (2542: 34 – 35) กลาวถึง วิธีสตอรี่ไลนวา เปนนวัตกรรม 
การบูรณาการหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในหลายประเทศ 
ของทวีปยุโรป โดยมีลักษณะการนําวิธกีารเรียนรูหลายๆ แบบมารวมกัน อาทิเชน การบูรณาการ    
การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  การเรียนรูจากสิ่ง 
ใกลตวั เพ่ือเชื่อมโยงออกไปสูวิถีชวีติจริง  การคนควาหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง  
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เพ่ือประโยชน ในการเรียนรูระหวางผูเรียน และผูสอนที่สามารถยืดหยุนเวลาและจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
  เบลล และ ไฟฟลด (Bell; & Fifield.  1998: 5 – 6) ไดกลาวถึง วิธีสตอรี่ไลนวา  
บนพ้ืนฐานทฤษฎีทีว่า  ความรูน้ันมีความซับซอนและมีหลายขั้นตอน  ดังน้ัน  การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นจากความรูเดิมของผูเรียนสวนหนึง่และประสบการณที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูใหมโดย
ผานการปฏิบตัิดวยตนเองอีกสวนหนึ่ง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู  จึงเปนการจัดกิจกรรมแบบบรูณาการ  ประสบการณ  ทกัษะการคิดวิเคราะห   
การคิดสรางสรรค  การจินตนาการ  การตัดสินใจ ตลอดจนการทํางานรวมกัน ภายใตแนวทาง
การดําเนินเรื่องที่ตอเน่ืองกัน  โดยใชศิลปะเปนสื่อ  ซ่ึงในที่น้ีผูเรียนเปนผูสรางความรูขึ้นมา 
ดวยตนเอง 
  ลิปกา (Lipka.  1997 ; อางอิงจาก Creswell.  1997: 118 – 119) กลาวถึง วิธ ี
สตอรี่ไลน วาเปนแนวทางเลอืกใหมของการสอน  โดยเนนการจัดกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  ซ่ึงผูเรียนเปนผูสรางผลงานดวยตนเอง  จากการลงมือปฏิบัติ ถือไดวา เปนการ 
บูรณาการหลกัสูตรที่มีความหลากหลาย  กอใหเกิดการเรียนรูรวมกนัระหวางผูเรยีนและผูสอน 
  เครสเวล (Creswell.  1997: 112) กลาวถงึ  วิธสีตอรี่ไลน  วาเปนรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยเปนการบรูณาการหลักสตูรเขาดวยกนั 
และฝกใหผูเรยีนไดรูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาและการทํางานกลุมรวมกัน 
  สมิท และ วอลเลอรกา (Smith; & Vallerga.  1997: 1 – 2) กลาวถงึ  การเรียน 
แบบสตอรี่ไลน วา  เปนนวตักรรมของรูปแบบวธิีการสอนที่มีการบูรณาการหลักสูตรโดยมีสวน
สําคัญของเรื่องประกอบดวยฉาก  ตัวละคร  การดําเนินเรื่อง และเหตุการณที่ตองแกไข ซ่ึงเปน
การอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวันที่พบเห็นในหองเรียน  โดยมีสวนสัมพันธกับ
หลักสูตร และมีตัวคําถามหลักเปนตัวนําไปสูการเกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเปนอิสระ 
 ดังน้ัน จากความหมายของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน ที่นักวชิาการ และ 
นักการศึกษาไดใหไว สรุปไดวา การสอนแบบสตอรี่ไลนคือ การจัดการสอนที่เปนการบูรณาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเขาดวยกนั โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยผานการใชคําถามหลัก (Key Questions) เพ่ือ
นํา ไปสูเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
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 ประวตัิความเปนมาของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
ฮารคเนส (อรทัย  มูลคํา.  2542: 36 ;  อางอิงจาก Karkness.  1996: n.d.)  

กลาวถึง  ความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลนวา  จากสถานการณ 
การปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปในชวงปลายทศวรรษ 1980 โดย  
พบวา ดัชนีผลการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับต่ํา  ในขณะที่กลุมประเทศซีกโลกตะวันออก 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน  มีการขยายตวัอยางรวดเร็ว  ดวยเหตุดังกลาว  รัฐบาลของสหราช
อาณาจักร (อังกฤษ) จึงไดกําหนดนโยบายปฏิรูปทางการศึกษาขึ้น เพ่ือปรับปรุงระบบการศึกษา
ของชาติในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการนําระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษามาใช  ซ่ึงผลที่ตามมาทําใหคุณภาพทางการศึกษาของชาต ิ ไดรับการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  ทั้งในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาสมัยใหม  ซ่ึงในที่น้ีรวมถึง
รูปแบบการเรยีนการสอน  ก็มีการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความกาวหนาทาง 
การศึกษาทีเ่นนใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียน  ไดคนพบตามความถนัด  ความสามารถและ
ความสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 
 วิธีการเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน  เปนวิธีทีไ่ดรับการคิดคนและพัฒนาในชวง 
ระยะดังกลาว  โดย สตีฟ เบล (Steve Bell) และ แซลลี่ ฮารคเนส (Sallie Harkness) ซ่ึงทั้งสอง
ทานเรียกไดวา  เปน The Origination of the Scottish Storyline Method  บุคคลทั้งสองได
รวมกันพัฒนาวิธีสอนนี ้กับเพ่ือนรวมงานอีกทานคือ  เฟรด เลนเดล (Fred Rendell)  ณ 
Inservice  Department  ของ Jordanhill College of Education  เมืองกลาสโสว  สกอตแลนด 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวนี้ โดยนักการศึกษาชาวสกอต ทําใหสตอรี่ไลนได
ชื่อวา  เปน Scottish Method  ไดอีกชื่อหน่ึง วิธีการสอนแบบสตอรีไ่ลน เปนวธิีสอนที่ไดรับ
ความนิยมและแพรหลายในเวลาตอมาในหลายประเทศของทวีปยุโรปและสหรฐัอเมริกา 
  ลักษณะและองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
   วลัย  พานิช (2542: 2) กลาวถึง ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
สตอรี่ไลนวา เปนวิธีการสอนที่เปนการเชือ่มโยง หรือผกูเรื่องที่มีการดําเนินเรื่องอยางตอเน่ือง 
ประดุจเสนเชอืก  โดยใชเรือ่ง (Story) สรางการเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียนทั้งในดานเนื้อหา  
ทักษะการคิด และทักษะทางสังคม  โดยองคประกอบที่สําคัญของรปูแบบวิธีการเรียนการสอน 
แบบสตอรี่ไลน  มีการเรียงลําดับ  ดังตอไปน้ี 
    1.  การจัดฉาก (Setting the Scene) เปนการระบุเวลา  สถานที่  
สิ่งแวดลอมตางๆ 
    2.  มีตัวละคร (Character) ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับฉากหรือเหตุการณในขอ 1 
    3.  การดําเนินชีวติ (A way of life) เปนการดําเนินชีวติหรือเปนเรื่องราว
ของตัวละคนในขอ 2 
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    4.  มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น หรือมีปญหาที่ตองแกไข (Events , 
Incidents or real problem to be solved) ซ่ึงเหตุการณดังกลาวอาจมีทั้งทางบวกหรือทางลบ 
ก็ได 
  โดยองคประกอบทั้ง  4 สวน ถูกเชื่อมโยงจากการใชคาํถามหลัก  
(Key Questions) เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ดังแผนภูมิ 
 

 แผนภูมิแสดงองคประกอบสําคัญของวธิกีารเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
 

  1.  ฉาก      ↓ ที่ไหน 
  2.  ตัวละคร     ↓ ใคร 
  3.  การดําเนินชีวติ   ↓ ทําอะไร 
  4.  มีเหตุการณที่เกิดขึ้น  ↓ เกิดอะไรขึ้นทีต่องแกไขหรือมีปญหาควรแกไข 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงองคประกอบสําคญัของวิธีสตอรี่ไลน 
 

   
 
 จากองคประกอบสําคัญของสตอรี่ไลนทั้ง 4 อยาง คือ  ฉาก  ตัวละคร  การดําเนินเรื่อง  
และมีเหตุการณ – ปญหาที่ตองแกไข  อาจวิเคราะหเปรียบเทียบ เพ่ือใหสรางสตอรี่ไลนไดงาย
ขึ้น  ดังน้ี 
  1.  ผูสอนขึ้นตนคําถามวา  เกิดเรื่องราวที่ไหน คือ ฉาก  เปนการเริ่มตนใหผูเรียน 
ไดทราบวา กําลังมีประสบการณใหมเกิดขึ้น ถือเปนการเริ่มเขาสูบทเรียนหรือเปดตัวเรื่องในฉาก
เปนการระบุสถานที่  เวลา  สิ่งแวดลอมตางๆ  
  2.  เม่ือมีฉากแลว ตองมีคนหรือสัตว หรือสิ่งใดๆ มาเกี่ยวของดวย น่ันคือ คําถาม 
วามีใครบาง ตัวละครทําใหฉากหรือเหตุการณน้ันๆ มีความสมจริงมากขึ้น 
  3.  เม่ือมีตัวละครเกิดขึ้น ตองมีคําถามวาตัวละครเหลานั้นทําอะไร  คือ  
การดําเนินชีวติ ซ่ึงเปนเรื่องราวการทํากิจกรรมของตัวละคร 
  4.  เพ่ือใหสตอรี่ไลนมีจุดที่นาสนใจ ตองมีคําถามวา  มีอะไรสําคัญเกิดขึ้นกับ 
ตัวละคร คือ การมีเหตุการณ – ปญหาที่ตองแกไข  ซ่ึงองคประกอบนี้เปรียบเสมือนเปนจุดสรุป
ของเรื่องราวทั้งหมด 
  อยางไรก็ตาม องคประกอบที่ 1 และ 2  ผูสอนอาจสลับขั้นตอนกันก็ได  เชน  
เริ่มจากตัวละครเปนการเปดตัวและตามดวยสถานทีท่ีต่ัวละครนั้นเกีย่วของ  อาจกลาวไดวา
องคประกอบทั้ง  4 ขอน้ัน เปนขั้นตอนในการทํากิจกรรมของผูเรียนไดเชนกัน 
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  ดังน้ันวิธีการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน  จะเปนการผูกเรื่องในแตละตอน  
(Episode) ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและเรียงลําดับเหตกุารณ (Sequence)  โดยมีการตั้งคําถาม
หลัก (Key Questions) เปนตัวเชื่อมการดําเนินกิจกรรม (Activity)  ซ่ึงกิจกรรม  ดังกลาวนี้ 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง  โดยเนนทักษะการคิดวิเคราะหและการรวมกันปฏิบัติ 
จึงสามารถประยุกตรูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลนไปใชสอนไดในทุกวชิา  โดยเนน
เปนการจัดกิจกรรมแบบบรูณาการทั้งในดานเนื้อหา และทักษะกระบวนการตางๆ  ได 
  การดําเนินเรื่องในสตอรี่ไลน 

การดําเนินเรื่องในสตอรี่ไลน คือ การทําใหเกิดการเรียนการสอน โดยผูสอนเปน 
ผูพัฒนาหรือสรางสตอรี่ไลนขึ้น และมีผูเรยีนเปนผูทํากจิกรรม การดําเนินเรื่องนี้มีลักษณะสําคญั
ดังที่ สตีฟ เบล (Steve Bell: 1998 ; อางอิงจาก วลัย  พานิช.  2542: 4 – 5) ไดเสนอไว  ดังน้ี 
   1.  มีเสนทางเดินเรื่อง (Topic Line) ที่ดําเนินเรื่องอยางมีเหตุผลและตองมี
การเรียงลําดับขั้นตอนทีป่ระกอบดวยองคประกอบทั้ง  4 อยางของสตอรี่ไลน 
   2.  มีตัวคําถามหลัก (Key Questions) เปนตัวเชื่อมโยงแตละฉาก  ซ่ึงผูเรียน
ตองเก่ียวของในการทํากิจกรรมตางๆ  
   3.  คําถามหลกัในแตละขอเกี่ยวของกับแตละฉากหรือแตละตอน (Episode) 
   4.  ในแตละฉากหรือแตละตอนของสตอรี่ไลน  เปนสถานการณที่ผูเรียนได
สืบคนแสวงหาคําตอบจากประสบการณโดยตรง 
   5.  ผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุความสําเร็จตามความแตกตางของระดับ
ศกัยภาพของตน และทุกคนตองกลับมาตอบคําถามหลักเพื่อหาคําตอบในสตอรี่ไลนในฉากหรอื
ตอนอ่ืนๆ ตอไป  ซ่ึงในที่น้ีสามารถแสดงเปนแผนผังเสนทางเดินเรื่องได  ดังน้ี 

 

 แผนผังเสนทางเดินเรื่อง (Topic line) 
 
 
 
 
 
 
การจัดฉาก/เหตุการณ     ตัวละคร    การดําเนินชีวติมีเหตุการณ - ปญหาที่ตองแกไข 
 

ภาพประกอบ 2  แผนผังเสนทางเดินเรื่อง (Topic line) 
 

 
  จากแผนผังขางตนเปนการดัดแปลงจากแนวความคิดของเอียนบาร (Lan Barr ; 
อางอิงจาก วลัย พานิช.  2542: 15) แสดงใหเห็นวา สตอรี่ไลน จะตองมีฉากหรือตอน (Episode) 

ฉาก / ตอน 
1 

คําถามหลัก 

ฉาก / ตอน 
2 

คําถามหลัก 

ฉาก / ตอน 
3 

คําถามหลัก 

ฉาก / ตอน 
4 

คําถามหลัก 
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อยางนอย  4 ตอน (ฉาก)  ตามองคประกอบทั้ง  4 อยางของสตอรี่ไลน (Storyline)  ซ่ึงแตละ
ตอน จะเชื่อมโยงดวยการตัง้คําถามหลัก (Key Questions) 
  การวางแผนการสอนสตอรี่ไลน 
   วลัย พานิช (2542: 5 – 7) ไดกลาว เสนอแนะวา การวางแผนการสอน 
สตอรี่ไลน ควรมีขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
    1.  เตรียมหัวเรื่องหรือหัวขอที่จะใชสอน ซ่ึงในที่น้ีก็คือแนวคิดสําคัญ 
(Concept) ที่ผูสอนตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  โดยอาจไดมาจากการวิเคราะหเน้ือหาสาระจาก
หลักสูตรและแบบเรียนที่ใชอยู การเลือกหัวขอน้ัน มีขอเสนอแนะคือดูวาสอดคลองกับเนื้อหา
หลักสูตรหรือไม และสามารถสัมพันธกับเรื่องอ่ืนไดกวางขวางหรือไมเพียงใด ชวยขยายขอบเขต
ความรูใหผูเรยีน หรือผูเรียนมีโอกาสจะสรางองคความรูดวยตนเองหรือไม หัวขอเรื่องนั้นๆ   
จะมีพัฒนาการความรู  ทักษะทศันคติหรือไม เพราะสตอรี่ไลนเปนการสอนแบบบรูณาการ 
หัวขอน้ันมีโครงสรางสําคัญที่เปนทั้ง Surface  Structure  และ Deep Structure หรือไม โดย 
Surface Structure เกี่ยวของ  กับเน้ือหาสาระที่เปนความรู  โดยผูเรียนจะไดจากการเรียนรู 
ดวยตนเอง Deep Structure เปนกระบวนการที่จะพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญาและทักษะ 
เชน ทักษะภาษา ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการคดิ ทักษะการประเมินขอมูล และทักษะ
สังคม เปนตน ดังน้ันผูสอนตองคํานึงถึงโครงสรางทั้ง  2 อยาง  ในการหาหัวขอ  เพ่ือใหสตอรี่
ไลน มีความสมบูรณ 
    2.  เตรียมการผูกเรื่อง หรือเขียนเสนทางดําเนินเรื่อง  และแบงเขยีนเปน
ตอน (Episode) โดยคํานึงถึง  4 องคประกอบสําคัญ คือ  ฉาก  ตัวละคร  การดําเนินชีวติ และ
เหตุการณสําคัญ  โดยเรื่องราวในสตอรี่ไลน อาจเปนเรื่องจริง หรือเรื่องจินตนาการ (Imagination/ 
fantasy) ก็ได  ซ่ึงผูสอนตองพัฒนาหัวขอ (Topic) และเนื้อหาใหไปดวยกัน และตองมีแนวคิด
ของเรื่อง  (Plot)  เปนความคิดพื้นฐานวา   มีอะไร  หรือมีเหตกุารณใดเกิดขึ้น   โดยคํานึง  
4 องคประกอบหลักเปนสําคัญ และผูสอนจะเปนผูทําหนาที่ผูกเรื่องราว หรือเสนทางดําเนินเรื่อง 
โดยมีผูเรียนเปนผูสรางรายละเอียดจากการลงมือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
    3.  การตั้งคําถามหลัก หรือคําถามสําคัญ (Key Questions) จะเปนการ
ทําหนาที่เชื่อมโยงการดําเนินเรื่องในแตละตอน (Episode) และเปนตัวกระตุนหรอืเปดประเด็น
ใหผูเรียนไดคดิวิเคราะหและลงมือปฏิบัต ิ ซ่ึงจะไปสูการเรียนรูในตอนตอไป อาจกลาวไดวา
คําถามหลักเปน  สิ่งที่ทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในแตละตอน (Episode) เปรียบ 
ไดวา  คําถามหลักเปนจุดประสงคการเรียนรูในรูปแบบการสอนปกต ิ คําถามหลักนี้เปนสวน
สําคัญที่ทําใหสตอรี่ไลน (Storyline) เปนจุดเดนตามที่ สตีฟ เบล (Steve Bell) ไดกลาวไววา  
“The Storyline Method is the Presentation of Key Questions”  
    ลักษณะคําถามหลัก (Key Questions) ควรมีลักษณะ  ดังน้ี 
     1)  กระตุนใหเกิดแนวคิดสาํคัญของหัวขอ หรือโครงเรื่องน้ันๆ  
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     2)  คําตอบของคําถามควรมีหลากหลาย ผูเรียนไดใชความคิด
วิเคราะห และเสนอแนวคิดตางๆ 
     3)  กระตุนใหผูเรียนสามารถใชทักษะความคิดหลายอยาง  เชน  
การวิเคราะห  การจินตนาการ  การสรุป และการประเมินผล  เปนตน 
     4)  กระตุนใหผูเรียนหาคําตอบดวยการสบืหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
     5)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทักษะหรือประสบการณการเรียนรู 
ตางๆ ที่เขามอียู 
    4.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดตอบคําถามหลกัเปนการพฒันาการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยกิจกรรมที่จัดควรเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรยีนลงมือคิดและปฏบิัติดวยตนเอง รวมถงึ
เนนใหเปนกิจกรรมที่เสริมแรงหรือสรางแรงจูงใจ (Motivation) ใหผูเรียนมีบทบาทที่กระตือรือรน
มากกวาเปนผูรับความรูแตฝายเดียว (Passive) เชน ตองมีการแกปญหาจากการสืบคนหา
หลักฐานความจริง มีการแสดงความคิดเห็นใหผูเรียนเห็นความสําคญัของการเรียนรู เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดลงมือปฏบิัติดวยตนเอง  เปนตน 
    5.  การจัดลักษณะชั้นเรียน  เปนการจัดผูเรียนใหมีสวนรวมในการเรียน
การสอน  ซ่ึงอาจจัดไดหลายรูปแบบ เชน เปนกลุมยอยขนาดเล็กทั้งชั้นเรียน เปนรายบุคคล 
หรือเปนคู  เปนตน  โดยตองคํานึงถึงชนิดและประเภทของกิจกรรม  เวลาในการทํางาน  ตอง
คํานึงถึงความสมดุลเรื่องของความรู  ความสามารถ  อาจเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกกลุมของ
ตนเองบาง  แตอยางไรก็ตาม  ในสตอรี่ไลนจะเนนเรื่องการรวมมือกันในการทํางานและการ
ทํางานรวมกันเปนทีม 
    6.  การประเมนิผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  ซ่ึงสะทอนใหเห็น 
ผลการเรียนรูของผูเรียน โดยสามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการตางๆ 
ของผูเรียน และผลงานที่ผูเรียนไดทําขึ้น  การประเมินในสตอรี่ไลน  จะมีทั้งแบบเปนทางการ 
และไมเปนทางการ โดยสามารถประเมินไดตลอด เพราะการเรียนรูบางสวนของผูเรียนอาจ
เกิดขึ้นได  โดยผูสอนไมไดวางแผนไว  ดังน้ัน  ผูสอนตองกําหนดวัตถปุระสงคของหัวขอ   
ผลการเรียนรูของผูเรียนทีต่องการและกาํหนดรูปแบบการประเมินเปนแนวทาง ดังที่เอียนบาร  
(Lan Barr.  1988) เสนอไววา The need is to identify some assessable aspects which are 
worthy of assessing ; that provide evidence on which to base the assessment and 
which do not interfere with the nature learning and teaching process in the classroom. 
    7.  การกําหนดระยะเวลาสอน  เน่ืองจากหลักการสําคญัของสตอรี่ไลน 
เปนการสอนแบบบูรณาการ  ดังน้ันผูสอนตองมีความยดืหยุนแลวแตหัวขอเรื่อง และการดําเนิน
เรื่องตามเนื้อหา 
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 บทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน 
  บุคคลที่เกี่ยวของเปนอยางมากในการนํากิจกรรมการเรียนการสอนดวยวธิ ี
สตอรี่ไลนมาใชใหเกิดประสทิธิภาพคือ ผูเรียนและผูสอน แตละฝายมีบทบาทที่แตกตางกันดังน้ี 
  บทบาทของผูสอน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธสีตอรี่ไลนน้ัน เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนประสบความสําเร็จ  ผูสอนควรมีบทบาทสําคญั (พิมพันธ  เดชะคุปต.  2542: 5 ;  
อรทัย  มูลคํา; และคณะ.  2542: 52 ; Jensen.  1999: 2 – 5 ; Letschert.  1999: 13)  ดังน้ี 
    1.  ศึกษาหลกัสูตรใหเขาใจและปรับเนื้อหา กระบวนการและทฤษฎ ี
การสอนตางๆ ใหเขากับสภาพที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
    2.  วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับผูที่เกี่ยวของ  เชน  
ครู รายวิชา กลุมวิชาอ่ืนๆ ที่สอนในชั้นเดียวกัน ศึกษานิเทศก ผูบรหิารโรงเรียน เปนตน  
เพ่ือใหขอเสนอแนะและเกิดประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    3.  กําหนดกิจกรรมและวางแผนการสอนไวลวงหนา จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ  สื่อตางๆ  เชน  เอกสาร  หนังสือ  วีดิทัศน  ซีดีรอม  ตลอดจนแหลงความรู  
ทั้งที่เปนบคุคล และสถานที ่
    4.  จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติอยางหลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น  ปจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียน  เชน  สภาพหองเรียน บริเวณโรงเรียน  
สิ่งแวดลอมในชุมชน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเริ่มจากสิ่งแวดลอมที่ใกลตวั  สามารถ
สัมผัสได ผูเรียนสนใจมากที่สุด 
    5.  ลดบทบาทจากผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกระหวางการเรียน 
การสอน สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  ไดแก  
     1)  เปนผูนําเสนอ ประเด็น ปญหา เหตุการณในเรื่องราวที่สอน 
     2)  เปนผูสังเกต ขณะนักเรยีนตอบคําถาม ถามคําถาม ปฏิบัต ิ
กิจกรรม รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ของนักเรียน 
     3)  เปนผูกระตุน  ความสนใจของนักเรียน  ใหคิดและแสวงหาความรู
โดยใชคําถามหลัก เพ่ือใหทกุคนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
     4)  เปนผูใหการเสริมแรง ใหเพ่ิมความถีข่องพฤติกรรมการเรียน 
     5)  เปนผูแนะนํา 
     6)  เปนผูจัดบรรยากาศ  ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข ทั้งดาน 
กายภาพและดานจิตสังคม  
     7)  เปนผูใหขอมูลยอนกลับ  วิพากษวิจารณขอดี  ขอบกพรอง 
เพ่ือใหพฤติกรรมคงอยู หรือปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเรียน 
    6.  วัดและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบตามสภาพจริง โดยใชวิธ ี
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายๆ วธิ ี เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ  การตรวจผลงาน  
แฟมสะสมงาน  เปนตน  ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลของผูเรียนรายบุคคล และเปนขอมูล 
เพ่ือการปรับปรุงแกไข  วางแผนการสอนในครั้งตอไป 
  บทบาทของผูเรียน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธสีตอรี่ไลน  ผูเรียนมีบทบาทสําคัญ 
ที่ชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จโดยสรุปได ดังน้ี คือ   (พิมพันธ  
 เดชะคุปต.  2542 ; อรมัย  มูลคํา ; และคณะ.  2542: 52 ; วลัย พานิช.  2543: 36 ; Jensen.  
1999: 2 – 5 ; & Letschert.  1999: 13) 
    1.  วางแผนการทํางานตางๆ รวมกับผูอ่ืน โดยกําหนดเปาหมาย 
การทํางานรวมกัน  กําหนดงานและลําดับขั้นตอนการทาํงาน  แบงงานตามความสามารถของ
สมาชิกในกลุม และลงมือปฏิบัติงานตามหนาที่อยางรับผิดชอบ 
    2.  เรียนทั้งในหองเรียนและในสถานการณจริง เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สังคม 
    3.  มีสวนรวมในการเรียนทัง้รางกาย  จิตใจ และการคดิในทุกสถานการณ
ที่ผูสอนกําหนดขึ้นอยางเปนธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวติจรงิ 
    4.  ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลักที่ผูสอนกําหนดจากประสบการณ
ของตนเอง หรือประสบการณในชีวติจริง 
    5.  คนควาหาความรูทีต่นและกลุมสนใจ ลงมือสรางสรรคผลงานตางๆ  
ดวยตนเอง  เชน  การรวบรวมขอมูล  การอภิปราย  การรายงาน  การเปรียบเทยีบ  แลวนํามา
เสนอตอเพ่ือนรวมชั้น 
    6.  มีการสื่อสาร  เชน  ฟง  พูด  อาน  เขยีน  มีทักษะสงัคม มนุษย
สัมพันธที่ดีตอเพ่ือนในกลุมและกลุมอ่ืนๆ  
    7.  มีการแกปญหา  และคิดริเริ่มสิ่งใหมที่เปนประโยชน 
    8.  เปนผูสรางความรูดวยตนเอง และเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ที่สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 
    9.  มีสวนรวมในการประเมนิผลของตนเอง  รับฟงการชี้นําและวิจารณ
จากผูอ่ืน เพ่ือการปรับปรุงงาน  ชื่นชมในผลงานรวมกนั ปรับปรงุแกไขพัฒนาผลงานของตนเอง  
จนเปนที่นาพอใจ 
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  ขอดีของการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน 
   จากประสบการณของนักการศึกษาทั้งไทยและตางประเทศหลายทาน ที่ไดนํา 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลนไปใช  พบวา  มีขอดีหลายประการ  ดังน้ี  
(อรรถพล  อนันตวรสกลุ.  2542: 8 ; อรทัย  มูลคํา; และคณะ.  2542: 36 – 38 ;  สํานัก 
การเรียนรู.  2542: 16 – 17 ; วลัย  พานิช.  2543: 35 ; Lipka.  1997: 12 ; Simon.  1997: 4 ; 
Harkness.  1997: 16 ; Bell.  1998: 6 – 8 ; Jensen.  1999: 2 – 3 ; Letschert.  1999: 12 – 
13) 
    1.  เปนวธิีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยผูเรียนเปนผูสราง
ความรูดวยตนเอง  ทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทน 
    2.  เปนวธิีที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบตัิจริง  โดยผูเรียนมีสวนรวมสูง  
ทั้งการเรียนรู  การคิดและการปฏิบัต ิ ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวติจริงได  เพราะผูเรียน 
เปนผูลงมือปฏิบัติ  ศึกษาเอง คิดเอง เปนการเรียนรูทีท่าทายความรูความสามารถของผูเรียน  
ซ่ึงผูเรียนไดเห็นผลงานของตนเอง  จึงถือเปนการเรียนรูที่มีคุณคาสาํหรับตัวผูเรียน 
    3.  พัฒนาผูเรียนในเชิงบูรณาการ  ทั้งดานความรู  เจตคติ และทักษะ  
โดยอาศัยองคความรู  ทักษะการเรียน และกระบวนการเรียนรูจากหลายสาขาวิชา ผูเรียน 
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ทั้งทางดานสติปญญา  ไดแก ความคดิวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค  การแกไขปญหา  การตัดสินใจ การสรางองคความรูดวยตนเอง การพัฒนา
กระบวนการ  เชน  การแสวงหาความรู  การสื่อสาร  การทํางานรวมกัน  รวมทั้งการพัฒนา
คานิยมก็สอดแทรกไวในการสอนแบบสตอรี่ไลน 
    4.  ชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรูไปใชในชวีิตจริงได 
    5.  ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดเปนอยางดี 
ผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองในการเรียนรูอยางเต็มที ่
    6.  ชวยสรางแรงจูงใจในการเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียน และเรียนรูอยางมีความสุข  เน่ืองจากเปนวิธีการสอนที่มีชีวติชีวา  โดยผูสอนและ
ผูเรียนตางชวยกันสรางเนื้อหา และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชสามัญสํานึก ใชทักษะในการสํารวจ
สิ่งแวดลอม และใชทักษะในการอธิบายความคิดไดเต็มที่  ดังน้ันผูเรียนจะกระตือรือรนเปนอยาง
มากในการสรางผลงานของเขาอยางเต็มความสามารถ 
    7.  เปนวธิีที่งายในการนําสิ่งที่มีอยูใกลตวัผูเรียน มาเปนประเด็นใน
การศึกษา 
    8.  เปนรูปแบบการเรียนรูทีส่ามารถทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน 
ซ่ึงการทบทวนบอยครั้งจะกอใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร 
    9.  ชวยใหผูสอนสามารถเชื่อมตอระดับความยากงายของความรูใหแก
ผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม  โดยผูเรียนจะเพลิดเพลินกับการสรางสรรคผลงานของเขา   
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และมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ ของเขา  เชน  พัฒนาการทางภาษา รวมถึงไดรับ
ประโยชนจากการเปดกวางของคําถาม  ทําใหผูเรียนไดสรางสรรคงานเต็มความสามารถของตน 
  จากที่กลาวมา เห็นไดวา  วิธีสตอรี่ไลนเปนนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับ อยาง 
กวางขวาง  งายตอการปฏบิัติ  ใหความสนุกสนาน แกผูเรียนและผูสอน  ชวยสรางแรงจูงใจใน
การเรียน  ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียน  เน่ืองจากเปนผูสรางความรูขึ้นเอง  รวมทั้ง
ไดพัฒนาทักษะพื้นฐาน  ทักษะทางสังคม  ไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
และสะดวกแกการนําไปประยุกตใชสําหรบับูรณาการ  หลักสูตรการเรียนการสอน  โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางในทุกระดับการศึกษา 
 
2.  การเรียนการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 คําวา  “เกมสถานการณจําลอง”  มีผูใหความหมาย  ดังน้ี 
  ลิบวิงสโตน และ สโตล (Livingstone; & Stoll.  1973:  1) กลาววา  เกมเปน 
กิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย และกติกา  เกมสถานการณจําลอง  เปนการรวมเกมและสถานการณ
จําลองเขาดวยกัน และเปนเหตุการณของสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
  ลิบวิงสโตน (Livingstone.  n.d.: 1) สรุปไววา  เกมสถานการณจําลอง  หมายถึง  
เกมที่จําลองเอาลักษณะเดนในสถานการณจริงมาสรางขึ้นใหม  โดยใหผูเลนไดมีโอกาสแสดง 
บทบาทนั้นใหสัมพันธกันตามกติกาที่กําหนดไวในเกมนัน้ๆ 
  ฮาเดน และ คิง (Kaden; & King.  1973: 85 – 89) กลาววา  เกมเปนปฏิกิริยา 
โตตอบระหวางบุคคล หรือระหวางกลุม 
  วิจิตร  สินสิริ (ม.ป.ป.: 1) กลาววา  เกมสถานการณจําลอง  จะออกแบบใหมี 
สิ่งแวดลอมคลายความจริง  โดยใหมีความสลับซับซอนยากงายตามพัฒนาการของนักเรียน  
ผูรวมกิจกรรมจะตองแกปญหาเฉพาะเรือ่งนั้นๆ และทําอยางอิสระภายใตกรอบกติกา  รวมกบั
เรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยเฉพาะ  ทําใหนักเรียนมีโอกาสทราบความถูกตอง ความเหมาะสม 
ในความคิดของตนเอง และความคิดเหลานั้นแตกตางจากความคิดเห็นของผูอ่ืนเพียงใด 
  นาตยา  ภัทรแสงไทย (2525: 290) เห็นวา  กิจกรรมการสรางสถานการณจําลอง  
(Simulation) และเกมสถานการณจําลอง (Simulation Game) มีความหมายอยางเดียวกัน      
การสรางสถานการณจําลองเปนลักษณะที่แสดงถึงความเปนจริง ประกอบดวยองคประกอบของ
ความเปนจริงที่ผูออกแบบตองการใหสอดคลองกับความมุงหมายของเขามากที่สุด และการสราง
สถานการณจําลอง เปนรูปแบบของความเปนจริงที่นํามาดัดแปลงใหงายแกการนํามาสอน โดย
ที่ถากิจกรรมการสรางสถานการณจําลองนั้นมุงในเรื่องการแพ – ชนะแลว การสรางสถานการณ
จําลองนั้นจะมีลักษณะของการเปนเกมมากกวา 
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  สุนทรียา  ชัดแชม และ ศิริลักษณ  พัฒนาเจริญ (2530: 55) ใหความหมายวา  
เกมสถานการณจําลอง  คือ  การนําเอาสถานการณจริงมาจัดใหม  แตพยายามใหมีสภาพ
ใกลเคยีงกับความเปนจริงมากที่สุด แลวใหผูเรียนอยูในสถานการณน้ันๆ เพ่ือแกปญหา หรือ
ปฏิบัติงานภายใตกรอบกตกิา  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการแกปญหา  การควบคุม
สถานการณ  การตัดสินใจ  ตลอดจนการทํางานเปนกลุมภายใตสภาพแวดลอมสมจริง ทักษะ 
ที่ไดรับการฝกฝนดังกลาว  จะทําใหเขาคุนเคย และเม่ือเผชิญกับเหตุการณคลายๆ กัน ก็จะ
สามารถควบคุมสถานการณน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงคของเกมสถานการณจําลอง 
   ประนอม  เดชชัย (2531: 138 – 139) กลาวถึง  วัตถุประสงคของการสอน
โดยใชเกมสถานการณจําลอง  ดังน้ี 
    1.  เพ่ือใหผูเรยีนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนและสังคม  
และมีไหวพรบิในการพิจารณาหาเหตุผลในการตัดสนิปญหาที่ขัดแยงไดอยางถูกตอง 
    2.  เพ่ือฝกใหคิดแกปญหาจากประสบการณโดยการนํามาคิดและ
อภิปรายใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งทุกขั้นตอน 
    3.  เพ่ือใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังจากผานกิจกรรมตาง ๆ 
ซ่ึงเปนกระบวนการที่จัดขึ้นในเกมสถานการณจําลอง และไดสืบสวนสอบสวน หรือคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง แลวเกิดการเรยีนรูขึ้น 
    4.  เพ่ือใหผูเรยีนไดมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรมการเรียนไดอยาง
ทั่วถึงและเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน บรรยากาศในการเรียนเปนไปอยางสนุกสนานรวมกนั  
ตามหลักการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
    5.  เพ่ือใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนยิ่งขึน้ โดยการนําความรู
ความเขาใจทีไ่ดจากเกมสถานการณจําลองไปประยุกตใชในชวีติจริง  เพ่ือแกปญหาในสภาพจริง
ของสังคมที่ตนประสบอยูได 
   เกมสถานการณจําลอง เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย  เน้ือที่จะสอน จะสมมต ิ
สถานการณทีใ่กลเคยีงกับสภาพความเปนจริงที่ปรากฏในสังคม  การใชเกมเพื่อเปนกิจกรรม 
ประกอบการเรียนการสอนใหไดผลดี จึงควรคํานึงถึงวฒิุภาวะ ประสบการณปฏิสมัพันธทาง
สังคมและพัฒนาการทางสตปิญญาของนักเรียน เปยเจต (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร. 2520: 17 – 
20) ไดกลาวถงึพัฒนาการทางสติปญญา  ดังน้ี 
    1.  The Period of Sensory – Motor Intelligence (0 – 2 ป) ในชวงนี้
พฤติกรรมของเด็ก จะอยูในรูปการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐาน เด็กไมสามารถจะคิดอยางมีสังกัปได 
    2.  The Period of Preparation Thought  (2 – 7 ป) ในชวงนี้มีการ
พัฒนาการทางภาษา และพัฒนาการทางการคิดอยางมีสังกัปเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
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    3.  The Period of Concrete Operation (7 – 11 ป) ในชวงนี้มีการ
พัฒนาความสามารถที่จะนําความคิดที่อยูในรูปเชิงตรรกศาสตรมาใชในการแกปญหาที่สามารถ
จับตองได 
    4.  The Period of Formal Operation  (11 – 15 )  ในชวงนี้โครงสราง
ทางความคิด เด็กจะพัฒนาอยางเต็มที่ เขาสามารถใชเหตุผลทางตรรกศาสตรมาแกปญหาได 
ทุกกรณี ไมวา จะเปนปญหาที่มองเห็นจับตองไดหรือปญหาที่มองไมเห็น จับตองไมไดก็ตาม 
   จะเห็นไดวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอายุระหวาง 12 – 15 ป  จะมี 
พัฒนาการทางสติปญญาอยางเต็มที่ สามารถใชเหตผุลเพ่ือแกปญหาได จึงเปนวัยที่เหมาะสม 
ที่จะสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง และเกมสถานการณจําลอง  จะใหประสิทธภิาพทาง 
การเรียนสูง  ผูสรางเกมจะตองคํานึงถึงระยะเวลาของความสนใจและจูงใจ สติปญญาและทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการเลนเกม (Boocock, Sarane S. : E.O. Schild.  1981: 107) 
   โบคอค และ ซิลด (Boocock; & Schild.  1981: 76 – 77) ไดจําแนกรูปแบบ
เกมทางการศกึษา (Types of Education Games) ดังน้ี 
    1.  เกมฝกทักษะ เปนเกมทีข่ึ้นอยูกับความสามารถของผูเลนแตละคน 
เชน  หมากรกุ  เทนนิส  เกมประเภทนีมุ้งเรื่องการแพชนะ 
    2.  เกมใหโอกาสทางการแสดงออกอยางอิสระของผูเลนแตละคน  เชน  
ลูกเตา  รูเลท และเกมธุรกจิ  อาจใชในรูปการแสดงละคร เกมประเภทนี้ขึ้นอยูกับความรับผิดชอบ
ของผูเลน  ความสนใจ  สิ่งจูงใจ และความคิด 
    3.  เกมแหงความเปนจริง เปนเกมที่จําลองแบบการดําเนินชีวติประจําวัน 
    4.  เกมแหงความฝน  เปนเกมที่ใหความสดชื่น และจินตนาการ  เชน  
การเตนรํา  การเลนสก ี
   เกมสถานการณจําลอง เปนรูปแบบทางการศึกษาที่ผสมผสานระหวางเกม  
ใหโอกาสทางการแสดงออกอยางอิสระของผูเลนแตละคน และเกมแหงความเปนจรงิ 
  องคประกอบของเกมสถานการณจําลอง 
   องคประกอบพื้นฐานของเกมสถานการณจําลองมี  ดังน้ี (Gillespic ; Judith. 
1972: 33 – 35) 
   1.  ทางเลือก 
   2.  การเคลื่อนไหว 
   3.  กติกา 
   การนําองคประกอบพื้นฐานทั้งสามมาใชในเกมสถานการณจําลอง  จะทําให 
นักเรียนไดรับความรู  พัฒนาดานความคดิ  การตัดสินใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และ
มีบรรยากาศที่สนุกสนานในการเลนเกม 
 



 20

   นาตยา  ภัทรแสงไทย (2525: 291 – 294) กลาววา  เกมสถานการณจําลอง  
ประกอบดวย 
    1.  จุดมุงหมาย ที่กําหนดในเกมตองชัดเจนวาเกมที่ออกแบบไวมุงที่จะ
สอนเรื่องอะไร 
    2.  สาระของเกม  จะตองแสดงใหเห็นลักษณะของความเปนจริง  เกม 
ไมสามารถถอดแบบลักษณะความเปนจรงิของชีวิตไดทั้งหมด  แตจะตองมีลักษณะใกลเคียง
ที่สุด และสอดคลองกับจุดมุงหมายมากที่สุด อาจมีอุปกรณประกอบการเลน  เชน  บัตรคํา  
ลูกเตา กระดาน  เปนตน 
    3.  ปฏิกิริยาเปนจริงที่จะเกิดขึ้นได  เม่ือผูเลนมีปฏิกิริยาตอกันและการ
กระทําของผูเลนแตละคนมผีลตอผูเลนคนอ่ืนๆ อยางไร 
    4.  บทบาท เกมสถานการณจําลองจะตองสรางขึ้นตามสถานการณทาง
สังคม ผูเลนปฏิบัตติอกัน บทบาที่จะเลนคืออะไร และจะเลนบทบาทนั้นไดอยางไร 
    5.  กติกา  เปนการจํากัดและกํากับการแสดงของผูเลน กติกาตองกําหนด
ขึ้นอยางชัดเจน  ผูเลนแสดงเปนตัวอะไร  เปาหมายและอุปกรณประกอบการแสดงคือ อะไร  
การจัดลําดับเหตุการณ และกําหนดเวลาการเลน ขั้นตอนการแสดง ผูเลนสามารถกระทําอะไร 
ไดบาง  กติกากําหนดขึ้นจะตองสะทอนใหเห็นสภาพการณที่เปนจริงในชีวติ 
    6.  การอภิปราย หลังจากที่เลนเกมจบลง  เปนสิ่งที่สําคัญเปนการ
ประเมินความลมเหลวหรือความสําเร็จของเกม  ควรทําทันทีหลังจากที่เลนเกมจบลง  การ
อภิปรายมีหลายอยาง  อาจใชคําถามเนนการประเมินผลในรูปของเกม และสามารถวิเคราะห
สภาพการเลน  เชน  ความรูสึกของผูเลน  เปนตน 
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  ข้ันตอนการสรางเกมสถานการณจําลอง 
   ฮิลล (Hill.  1974: 36 – 40) ไดเสนอขั้นตอนการสราง  ดังน้ี 

 
                                                                                  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
          
 

ภาพประกอบ 3  แสดงขั้นตอนการสรางเกมสถานการณจําลอง 

จุดประสงค (1) 

เรื่องราว (2) 
กลุมผูเลน (3) 

บทบาทของเกม ความตอเน่ืองของเรื่องราว (5) 

จํานวนผูแสดงในเกม (6) 

กําหนดบทบาท (7) 

จุดมุงหมายของผูเลน (8) 

ยุทธวิธีการเลน (10) 

การสรางวัสดุอุปกรณ 
และการดําเนนิงาน (11) 

 

ประเมินผล (12) 

บทสรุป (13) 

 กติกา (9) 

ขั้นตอนการสราง 
ขอมูล 
มีสวนสัมพันธกัน 
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 จากแผนภูมิดังกลาว อธิบายได  ดังน้ี 
  1.  จุดประสงค เปนจุดประสงคเพ่ือการศกึษา เปนโครงสรางอยางกวางๆ ของเกม 
จุดประสงคของเกมประกอบดวย ความคดิรวบยอด กระบวนการ ขอเท็จจริง และทัศนคต ิ
  2.  เรื่องราวตางๆ ที่นํามาจัดสรางเปนปญหาในเกม และหาแนวทางแกปญหานั้น 
  3.  กลุมผูเลน ผูออกแบบเกมจะตองคํานึงถึงวา กลุมผูเลนประเภทใดมีความ
เหมาะสมในการเลนชนิดใด 
  4.  บทบาทของเกม  การเขียนบทบาทของผูเลนในเกม  ควรตั้งจุดมุงหมาย  
จํานวนผูเลน และบทบาทของผูเลน 
  5.  ความตอเน่ืองของเรื่องราวที่กําหนดขึ้นตองมีขอบเขต มีความตอเน่ืองใหเห็น 
ชัดเจน และเหมาะสมกับเวลาที่จัดในการเรียนการสอน 
  6.  จํานวนผูเลน  ผูเลนมีกีค่น  แตละคนมีบทบาทและหนาที่อยางไรในการ 
เลนเกม 
  7.  กําหนดบทบาท กําหนดรายละเอียดของบทบาท ตําแหนง และการมีสวน 
เกี่ยวของในการเลนเกม 
  8.  จุดมุงหมายของผูเลนแตละคน  ผูเลนแตละคนจะมีจุดมุงหมายที่สัมพันธกัน 
  9.  กติกาที่กําหนดขึ้นจะตองปฏิบัติได  และสรางความสัมพันธกับผูเลนคนอื่นๆ  
  10. วิธีเลน เปนการแนะวิธกีารตางๆ ตามความเปนจรงิ 
  11. วัสดุอุปกรณและการดําเนินงาน วัสดุอุปกรณเปนการเชื่อมโยงการเลนให 
ดําเนินเรื่องเปนขั้นตอนเพ่ือนําไปสูเปาหมาย 
  12. การประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิภาพของเกมที่สรางขึ้นทุกขั้นตอน 
  13. บทสรปุ ใชเปนการสรุปตามจุดประสงคของการสรางเกม 
 
  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง 
   สมพงษ  จิตระดับ (2527: 15 – 21) ไดเสนอขั้นตอนกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยใชเกมสถานการณจําลอง 4 ขั้นตอน คือ 
    1.  ขั้นนําการสอน  เปนขั้นที่ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการใหขอมูลเบื้องตน
แกนักเรียน การเลาเรื่องสรปุของสถานการณที่นํามาใช วัตถุประสงคที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู  
การแนะนํารูปแบบของเกมสถานการณจําลองที่สรางขึน้  ประสบการณของขอมูล  ความเขาใจ
เบื้องตน การแบงกลุม การทําความเขาใจกับกฎเกณฑกติกาตาง ๆ บทบาทของนักเรียนบางคน 
เปนตน 
    2.  ขั้นสอน 
    3.  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล  เม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลง  ครูควรนําให
นักเรียนไดทบทวนและวิเคราะหประสบการณตาง ๆ ในขณะปฏิบตักิิจกรรม ตัวอยางของสิ่งที่
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วิเคราะห เชน สาเหตุผลผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑกติกา เง่ือนไข
ที่นํามาใชในการจัดสินใจ โอกาสของสิ่งที่เกิดขึ้น การเปรียบเทียบขอมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
รวมกัน เปนตน   โดยครูควรเพิ่มเติมขอสงัเกตหรือบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเสริมการ
อภิปรายของนักเรียนในชัน้น้ีดวย 
    4.  ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนจะบังเกิดผลการเรียนรูในเรื่องน้ี
เปนอยางมาก ในกรณีที่ครูไดสรางเกมสถานการณจําลองใหเปนตัวแทนของสถานการณจริง 
ไดอยางถูกตอง การสรุปในขั้นนี้จึงมุงในเรื่องของการบูรณาการ การเปรียบเทียบเน้ือหาของสิ่ง 
ที่เรียนรูกับการดําเนินชีวิตจริง การประยุกตเชื่อมโยงเหตุการณจริงกับสถานการณจําลอง ใหมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 
   ประนอม  เดชชัย (2531: 140) เสนอขัน้ตอนการเรียนการสอนนวัตกรรมแบบ 
เกมสถานการณจําลอง  5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
    1.  ขั้นการแนะนํา (Introduction) เปนขั้นปูพ้ืนฐานความรูเรื่องที่จะเรียน
แกผูเรียน หลงัจากนั้นจะตองอธิบายหลกัเกณฑเกี่ยวกับเกมสถานการณจําลองทั่วๆ ไป และ
ขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบตัิ เชน เปาหมาย ลักษณะ คุณคา วิธีการ กิจกรรม กติกา และการ 
ใหคะแนนของเกมสถานการณจําลองที่เริ่มในชั่วโมงนั้น 
    2.  ขั้นปฏบิัต ิ (Execution)  เปนขั้นการเขารวมกิจกรรม  โดยผูเรียน
แบงเปนกลุมยอย ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในเกมสถานการณจําลองอยางแทจริง ในขั้นนี้
ผูสอนควรจะสังเกตแลวบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลไว เพ่ือนํามาวิเคราะหสําหรับ
แนวทางแกไขพฤติกรรมบางอยางที่ไมพึงประสงคตอไป 
    3.  ขั้นวเิคราะห (Analysis) ขั้นนี้เพ่ือใหผูเรียนนําผลสรปุในสิ่งที่เรียน 
ไปแลวในกลุมยอยมาเสนอตอกลุมใหญ  โดยเนนในเรื่องตางๆ เชน สรุปเหตุการณและความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุมยอย 
    4.  ขั้นศึกษา (Study) ศึกษาคนควาความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรุปและรวบรวมหลักการและวธิีการปฏบิัติในเรื่องนั้นตามความเหน็ของกลุมใหญ 
    5.  ขั้นเปรียบเทียบ (Comparison) เพ่ือนําขอมูลไปใชในชีวติจริงหรืออาจ 
เรียกวา ขั้นประยุกตใชใหเปนประโยชน (Application) โดยเปรียบเทียบประสบการณของผูเรียน   
ที่ไดรับจากการปฏิบัตใินเกมสถานการณจําลองกับสถานการณที่เปนจริง และเชื่อมโยงกิจกรรม
ที่ปฏิบตัิไปแลวกับเนื้อหาวชิาที่กําลังเรียน 
  ประโยชนของการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง 
   แสตนเสคป (Standsklev.  1974: 33 – 34) กลาวถึงประโยชนของการใช 
เกมสถานการณจําลองในการเรียนการสอน  8 ประการ  ดังน้ี 
    1.  ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและรวมกระทํากจิกรรม
ของบทเรียน 
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    2.  ประสบการณจากกิจกรรมของเกมสถานการณจําลอง สงเสริมให
ผูเรียนไดคนหาคําตอบหรอืความจริงอยางมีเหตุผล และเปนวิธีการแสวงหาความรูความจริง 
ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สาํคัญคือ สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลงัจากเกมสถานการณจําลองนั้นจบสิ้น
ไปแลวอันไดแก การเกิดความรูความเขาใจในรูปแบบ โครงสราง และหนาที่ของสถานการณจริง
ในสังคม ความเขาใจในกระบวนการทางสังคม เชน การติดตอสื่อสาร การวิพากษวิจารณ และ
การวิเคราะหสถานการณตาง ๆ อยางเปนไปตามธรรมชาติ แตมีระบบและเปนเหตุเปนผล ซ่ึง
กิจกรรมของเกมสถานการณจําลอง จัดเปนการสรางประสบการณทีมี่รูปแบบ (Model – 
Building Experience)  ซ่ึงจะเปนประสบการณที่นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวติภายนอก
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ และถาจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด ครูควรใหนักเรียน
ไดสรางสถานการณจําลองตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเองดวย 
    3.  ทําใหผูเรียนเกิดทรรศนะที่เปนภาพรวมมากขึ้นในเรื่องวธิีการหรือ
แนวทางบางอยางเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย เกมสถานการณจําลองจะทําใหเห็นการตอเน่ือง 
เชื่อมโยงของระบบตางๆ ในสังคม เชน การเมือง สังคม ความสัมพันธระหวางบคุคล วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และประวตัศิาสตร  เปนตน  อันจะทําใหเขาใจและเห็นความเปนไปของระบบสังคม  
(Social System) รวมทั้งชวยใหผูเรียนรวบรวมความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูแลวอยางเปน 
กลุมกอนมากขึ้น 
    4.  ทําใหผูเรียนเกิดทกัษะตางๆ  เชน ทกัษะการตัดสนิใจ ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร ทักษะการกําหนดหรือการใชทรัพยากร ทักษะการชักชวน ทักษะการแกปญหา
และเขาใจอุปสรรคที่มีอิทธพิลตอการดําเนินงาน 
    5.  ประสบการณจากกิจกรรมเกมสถานการณจําลอง มีผลตอทัศนคต ิ
ตอสิ่งตางๆ ของนักเรียน เชน การเห็นความสําคัญของการตัดสินใจในชีวติจริง การเกิด
ความรูสึกวาสิง่มีชีวิตจริงในสังคมซับซอนยุงยากมากกวาที่ไดจินตนาการไวหรือการเกิด
ความรูสึกทีว่าบทบาทบางสิ่งบางอยางของพวกเขามีผลกระทบตอชวีิตสวนตัว ตอประเทศชาติ 
หรือตอโลก 
    6.  ทําใหนักเรียนเขาใจแนวความคิดและพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย  
ที่แตละคนมีพฤติกรรมสวนตัวที่แตกตางกันไป ซ่ึงประสบการณจากกิจกรรมเกมสถานการณ
จําลองจะนําไปสูทัศนะสวนตัวที่ใกลเคียงมากขึ้นในเรื่องของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวติจริง 
    7.  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับรปูแบบและรายละเอียดของ
สภาพความเปนจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วาดําเนินไปอยางไร มีอํานาจและ
อิทธิพลใดทีเ่ขามาเกี่ยวของ หรือนักเรียนจะทําอยางไรจึงจะไดผลประโยชนตางๆ รวมทั้งยังทํา
ใหเกิดทักษะในการบริหารการจัดการและความรวมมือกัน 
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    8.  กิจกรรมของเกมสถานการณจําลองแตกตางไปจากการเรียนการสอน
ปกติ เพราะเกมสถานการณจําลองทําใหเกิดความเปนไปตามธรรมชาติในหองเรียน  ลักษณะ
เชนนี ้ กอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูภายในหองเรียนเดียวกัน  ทําใหนักเรียนและครูมี 
ความสัมพันธที่ดีระหวางกนั  ครูลดบทบาทลง  นักเรียนไดกระทําประสบการณและแบบฝกหัด 
ที่นักเรียนไดดําเนินการดวยตนเอง   นอกจากนั้นเกมสถานการณจําลองยังทําใหมองเห็น
ความสามารถเฉพาะหรือความสามารถพิเศษของผูเรียนดวย 
   ประนอม  เดชชัย (2531: 139 – 140) กลาวถึง ประโยชนของนวตักรรมแบบ 
เกมสถานการณจําลองไว  5 ประการ  ดังน้ี 
    1.  ชวยพัฒนากระบวนการทางความคิด   และฝกทักษะการพิจารณา
ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดถูกตองฉับพลนั ผูเรียนจะไดเรียนรูวา การพิจารณาเพื่อตัดสินปญหา
ใดๆ ก็ตาม ตองสอดคลองกับสถานการณน้ัน ๆ และตองศึกษาขอมูลเพ่ือประกอบเหตุผลใหมาก
ที่สุด มาตัดสินปญหา 
    2.  นําขอมูลฐานที่ไดไปใชแกไขพฤติกรรมและคานิยมที่ไมพึงปรารถนา 
ผูปฏิบัติกิจกรรมมักจะไมรูสึกวาตนเองเปนผูมีปญหา การเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนเขารวม
กลุมจะชวยไดมาก  เน่ืองจากผูที่มีปญหาไดรวมแสดง หรืออยูในสถานการณที่เปนสวนหนึ่งของ
สถานการณจําลองนั้นดวย จึงทําใหเขาไดรับการตอบสนองโดยสามารถรับทราบผลจากการ
ปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจโครงสรางระบบของสังคม หรือมองเห็นแนวทางแกไขพฤติกรรมที่
เปนปญหานั้นไดทันท ี
    3.  เปนการกระตุน หรือเปนแรงจูงใจอยางดีที่ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียน
มากยิ่งขึ้น  เพราะบรรยากาศการสอนแบบนี้ไดทั้งความรูในเนื้อหาบทเรียนและความสนุกสนาน
ไปพรอมๆ กัน ยังผลใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 
    4.  เปนการพฒันาใหเกิดความคิดสรางสรรค  เพราะเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมอยางมาก ผูเรียนไดแสดงออกทางความคิด อารมณ สังคม สติปญญา และ
รางกาย 
    5.  ทําใหการเรียนรูมีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะไมเพียงพูดถึงหลักการ
และวชิาการดวยคําพูดที่เลือ่นลอยเทานั้น แตเขาไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนําขอมูลและ
วิธีการทีไ่ดรับจากเกมสถานการณจําลองนี้  ไปเปนแนวทางแกไขปญหาในสังคมจริงไดทัน  
กอนที่ผลเสียหายจะเกิดขึ้น หรือสายเกินกวาจะแกไข 

วิจิตร สินสิริ (ม.ป.ป.: 4) กลาวถึงประโยชนที่จะไดจากการเรียนการสอน โดย 
ใชเกมสถานการณจําลองไว  13 ประการ  ดังน้ี 
    1.  ทําใหผูเรยีนสามารถเผชิญปญหามากมายในระยะเวลาอันจํากัด 
    2.  ทําใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียน และมีความกระตือรือรน 
    3.  ทําใหผูเรียนสนุกสนานตื่นเตน ไมเบือ่หนาย 
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    4.  ทําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น 
    5.  สงเสริมใหผูเรียนเขาใจบทเรียนแจมชัด 
    6.  สงเสริมใหเกิดความรวมมือโดยไมคิดถึงการแขงขัน 
    7.  ทําใหผูเรียนมีทักษะในการพิจารณาเหตุการณที่เรยีนไดอยาง
รอบคอบ อภิปรายปญหาไดอยางลึกซึ้ง มีหลักฐาน เหตุผล คุณธรรม และมองทิศทางแนวคิด
ของตนไดอยางทะลุปรุโปรง 
    8.  ทําใหนักเรียนไดพบกับสภาพการณกอนที่จะเกิดขึน้ในชีวติจริง 
    9.  ทําใหมีทักษะในการทําปญหายุงยากใหเปนปญหาที่งายขึ้น 
    10. ทําใหครูเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูแนะแนวทาง 
    11. เปนการถายทอดความรูอยางมีระบบ 
    12. ใชแนวทางกระบวนการตัดสินปญหาในอนาคต 
    13. การตัดสินปญหา แมจะผิดพลาดก็ไมทําใหเกิดผลเสียหายจริง แต
เปนบทเรยีนสอนใหรูจักปรับปรุงตอไป 
 
3.  ความพงึพอใจตอการเรียนการสอน 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
  การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จน้ัน ผูสอนจะตองคํานึงถึงความ 
พึงพอใจของผูเรียนดวย เพราะถาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแลว ยอมสงผลถึง
ประสิทธิภาพในการเรียนดวย ซ่ึงจากการศึกษาเกีย่วกบัความพึงพอใจ นักการศึกษาหลายทาน 
ไดใหความหมายของความพึงพอใจไว  ดังน้ี 
  วอลเลอรสเตน (Wallerstein.  1971: 112) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา  
“ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่เกดิขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
  ลิวรรณ  คูภูมิใจสกุล (2532: 19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ 
ที่แทจริงเพ่ือใหไดผลอยางใดอยางหนึ่ง ภายใตสถานการณทํางาน หากบุคลากรไดคาตอบแทน 
เลื่อนตําแหนง ไดรับการยกยอง ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ แตถาหากไดรับการตําหนิหรือ
การลงโทษแบบตาง ๆ  ยอมกอใหเกิดความไมพอใจขึ้น 
  กูด (Good.  1968: 320) ความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรูสึกพอใจ ซ่ึงเปน 
ผลจากความสนใจตางๆ และทศันคติที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ  
  กิติมา  ปรีดีดิลก (2529: 321)  กลาววา  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ 
ในงานที่ทํา  เม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทน ทั้งทางดานวัตถ ุและดานจิตใจ  ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของเขาได และยังไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกบัพ้ืนฐานความ
ตองการของมนุษยตามทฤษฎีของ มาสโลว วา  หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับ 
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การตอบสนอง ก็จะทําใหเขาเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงมาสโลว ไดแบงความตองการพื้นฐาน
ออกเปน  5 ขั้น คือ 
   1.  ความตองการทางรางกาย 
   2.  ความตองการความปลอดภัย 
   3.  ความตองการทางสังคม 
   4.  ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากสังคม 
   5.  ความตองการความสมหวังในชวีิต 
 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
  มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหต ุและผลระหวางสภาพจิตใจกับผล 
การเรียน จุดที่นาสนใจจุดหนึ่งคือ การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเริ่มตนใหแกเด็กทุกคน  
ซ่ึงในเรื่องนี้มีผูใหแนวคิดไว  ดังน้ี 
  ไวทเฮด (Whitehead.  1967: 1 – 41) เขากลาวถึงจังหวะของการศึกษาและ 
ขั้นตอนของการพัฒนาวามี 3 ขั้น คือ จุดยืน จุดแยง และจุดปรับ  ซ่ึงไวทเฮดเรียกชื่อใหม เพ่ือ
ใชในการศึกษาวา  การสรางความพอใจ  การทําความกระจาง และการนําไปใชในการเรียนรู 
ใดๆ ควรเปนไปตาม 3 จังหวะน้ี  คือ 
   การสรางความพอใจ  – นักเรียนรับสิ่งใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจในการ 
          ไดพบและเกบ็สิ่งใหม 
   การทําความกระจาง  –  มีการจัดระเบียบ ใหคําจํากดัความ มีการกําหนด 
          ขอบเขตที่ชัดเจน 
   การนําไปใช     – นําสิ่งใหมที่ไดมาไปจัดสิ่งใหมๆ ที่จะไดพบตอไป 
          เกิดความตื่นเตนที่จะเอาไปจัดสิ่งใหมๆ ที่เขามา 
  ไวทเฮด  กลาวถึง  การสรางภูมิปญญาในระบบการศกึษาวา  ไดปฏิบัติกันอยาง 
ผิดพลาดมาตลอด โดยการใชวธิีการฝกทกัษะอยางงายๆ ธรรมดาๆ แลวคาดเอาวาจะทําใหเกิด
ภูมิปญญาได ถนนที่มุงสูการเกิดภูมิปญญามีสายเดียวคือ เสรีภาพในการแสดงความรู และถนน  
ที่มุงสูความรูมีสายเดียวเชนกันคือ วิทยาการที่จัดไวอยางมีระบบ ดังน้ัน เสรีภาพและวทิยาการ    
เปนสาระสําคญัสองประการของการศึกษา ประกอบเปนวงจรการศกึษา 3 จังหวะ คือ เสรีภาพ – 
วิทยาการ – เสรภีาพ  ซ่ึงเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ ขั้นตอนของการสรางความพอใจ วิทยาการ
ในจังหวะที่สองคือ ขั้นทําความกระจาง และเสรีภาพในชวงสุดทายคอื ขั้นการนําไปใช วงจร
เหลานี้ไมไดมีวงจรเดียว แตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร วงจรหนึ่งเปรียบไดกับเซลลหน่ึง
หนวย และขัน้ตอนการพัฒนาอยางสมบูรณของมันก็คือ โครงสรางอินทรียของเซลลเหลานั้น 
เชนเดียวกบัวงจรเวลาที่มีวงจรเวลาประจาํวัน ประจําสปัดาห  ประจําเดือน  ประจําป ประจํา
ฤดูกาล  เปนตน  วงจรของบุคคลตามชวงอายุ จะเปนระดับ  ดังน้ี 
   ตั้งแตเกิด  จนถึงอายุ 13 หรือ 14 ป เปนขั้นของความสนใจ 
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   ชวงอายุ  14 – 18 ป   เปนขั้นของการคนหาความกระจาง 
   ชวงอายุ  18 ป  ขึ้นไป  เปนขั้นของการนําไปใช 
  นอกจากนี้ วิทยาการทั้งหลายในแขนงตางๆ ก็มีวงจรของการพัฒนาการและระดบั
ของพัฒนาการเหลานี้เชนกนั สิ่งที่ไวทเฮดตองการย้ําในเรื่องนี้คือ ความรูที่ตางแขนงวิชา การ
เรียนที่ตางวิธกีาร ควรใหแกนักเรียนเม่ือถึงเวลาอันสมควร และเม่ือนักเรียนมีพัฒนาการทาง
สมองอยูในขั้นเหมาะสม หลักการนี้ เปนที่ทราบกันทัว่ไปอยูแลว แตยังไมมีการถือปฏิบัต ิโดย
คํานึงถึงจิตวทิยาในการดําเนินการทางการศึกษา เรื่องทั้งหมดนี้ไมใชเรื่องใหม เพียงแตหลักการ
เหลานี้ไมไดถกูหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเพื่อใหการปฏิบัติอยางจริงจังและถูกตอง ความลมเหลว
ของการศึกษาเกิดขึ้นจากการใชจังหวะการศึกษาไมเหมาะสม โดยเฉพาะในขั้นตอนของการ
สรางความพอใจ หรือจังหวะของเสรีภาพในชวงแรก การละเลยหรือขาดประสบการณในสวนนี้ 
ผลดีสูงสุดที่เกิดขึ้นคือ ความรูที่ไรพลังและไรความคิดริเริ่ม ผลเสียหายสูงสุดที่เกิดขึ้นคือ ความ
รังเกียจ ไมยอมรับความคดินั้น และนําไปสูการไรความรูในที่สุด 
  บลูม (Bloom.  1956: 49 – 50) มีความเหน็วา  ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํา
พฤติกรรมตามที่ตนเองตองการ ก็นาจะคาดหวังไดแนนอนวา นักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับ
กิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นดวยความกระตอืรือรน พรอมทั้งความมั่นใจ เราสามารถเห็นความ
แตกตางของความพรอมดานจติใจไดชัดเจนจากการปฏิบัตขิองนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคับ
กับวิชาเลือก หรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรี บางชนดิ 
เกม หรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสนิใจไดโดยเสรีในการเรียน การมีความ
กระตือรือรน มีความพึงพอใจ และมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียน จะทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วและ
ประสบความสําเร็จสูง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา 
 1.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   คราสเวล (Creswell.  1997: 117) กลาวถึงประโยชนของวิธีสตอรี่ไลน สรุป 
ไดวา  วิธีดังกลาวเปนรปูแบบที่สงเสริมความคิดสรางสรรครวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน โดย
ฝกใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกัน  ในการคนควาแสวงหาความรู ขอมูลตางๆ  กอใหเกิด 
องคความรูใหม  โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องโครงสรางหรือหัวขอ และเม่ือผูเรียนผาน
การเรียนดวยวิธีสตอรี่ไลน  จะกอใหเกิดความรูสึกในการเปนเจาของงานชิ้นน้ัน (Sense of 
Ownership) รวมถึงการมีสวนรวมในการคิดสรางสรรค  ซ่ึงวิธีดังกลาวนี้จะทําใหเกิดความ
แตกตางกับรปูแบบการสอนอื่นๆ  โดยผูเรียนจะตองเปนผูสรางรูปแบบความคิดจากสติปญญา
ของตนเองกอนจะไปทดสอบจากสภาพเปนจริง 



 29

   บัสโซว (Butzow.  1991) ทําการวิจัยเรื่อง A COMPARISON OF A 
STORYLINE BASED METHOD OF INSTRUCTION ON THE ACQUISITION OF 
SCIENCE CONCEPITS IN THE ELEMENTARY SCHOOL  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน และวิธีการเรยีน
การสอนแบบปกติ ที่มีผลตอแนวความคดิรวบยอดทางวิทยาศาสตรในนักเรียนระดับเกรด 3  
ซ่ึงแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม  คือ กลุมทดลองจํานวน 114 คน  เรียนดวยวิธีการเรยีน 
การสอนแบบสตอรี่ไลน และกลุมควบคุมจํานวน  84 คน  เรียนดวยวิธีการเรยีนการสอนแบบ
ปกต ิ ผลการวิจัยปรากฏวา ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมที่เรียนดวยวธิีการเรียนการสอน
แบบสตอรี่ไลนและวธิีการเรียนการสอนแบบปกติ  ซ่ึงผูวิจัยไดกลาววา  วิธีการเรยีนการสอน
แบบสตอรี่ไลน เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได เหมือนวิธ ี
การเรียนการสอนแบบปกต ิ
  ลิปกา (Lipka.  1997: 12 – 15) กลาวถึงประโยชนของวิธีสอตรี่ไลนสรุปไดวา   
วิธีดังกลาว ชวยสรางโอกาสใหเกิดการเรยีนรูที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทักษะ
ทางปญญาของตน ชวยใหผูเรียนไดคนพบความสัมพันธระหวางทักษะและความเขาใจที่ไดเรียน
ในหองเรียนกับชีวติจริงโดยปรับใหมีระดับความยากงายตามความสามารถของผูเรียน ซ่ึงอาศัย
รูปแบบการเรยีนแบบรวมมือ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนและเปนการพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 
  ไซมอน (Simon.  1997: 4 – 6) กลาวถึง ประโยชนของวิธีสตอรี่ไลนสรุปไดวา  
วิธีดังกลาวเปนวิธีทีก่อใหเกดิทักษะทางสงัคมและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
โดยวิธีการสอนนี้จะเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนในการประดิษฐสื่อตางๆ  ซ่ึงผลที่
ตามมาผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในฝมือตนเอง และผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรยีนไดใช
ประสบการณ ที่ตนไดรับจากนอกหองเรียนมาประยุกตสรางสรรคผลงานของตนเอง 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศิวนาถ  ปยะวิทยาธรรม  อาจารยสอนวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนปทุมคงคา  
(สํานักการเรียนรู.  2542: 2) ไดแสดงความเห็นวา “การเรียนการสอนแบบสตอรีไ่ลน  จะทําให
เด็กนักเรียนไดมีโอกาสพูด ไดแสดงออก ไดแบงกันทํางาน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากกวาแนวทางอืน่” 
   ลักขณา  ปนสนิท;  พิทยาภรณ  กัลยาณประดิษฐ; และ ประมวล  สมัครการ  
อาจารยโรงเรียนวัดบางนานอก สังกัดกรุงเทพมหานคร (สํานักการเรียนรู.  2542: 3 – 4)  
กลาวสอดคลองกันวา “ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชดัหลังจากการใชวีการเรียนการสอนแบบ 
สตอรี่ไลน คือ บรรยากาศของหองเรียนที่มีความสนุกสนาน นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก 
มากขึ้น 
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   ตุลวิชญ ออนหวาน  อาจารยสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา  
2542  โรงเรียนปทุมคงคา (สํานักการเรียนรู.  2542: 4) ไดกลาววา “สตอรี่ไลนน้ี ทําใหตนเอง
ไดรับความสนุกสนานและความรูไปพรอมๆ กัน  โดยวิธเีรียนแบบดังกลาว  เปนการไดความรู
นอกจากในหนังสือ ไดแสดงความคิดเห็น และเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น เพราะไดลงมือ
ปฏิบัติจริง” 
   จีรภัสร  บวัสวุรรณ (2543: 89) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการใช 
ชุดการเรียนสตอรี่ไลน (Storyline) กับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบโครงการ ผลการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏวา  นักเรียนที่เรียน  โดยการใชชุดการเรยีนสตอรี่ไลน และนักเรียนทีเ่รียนดวย 
การสอนแบบโครงการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  นักเรียนที่เรียนโดยการใชชุดการเรียนสตอรี่ไลนและนักเรียนที่เรียนดวยการสอน 
แบบโครงการมีเจตคตติอการอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   อารีย  ชูมณี (2546: 104) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ความคิดสรางสรรคและมนษุยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยการสอนดวยวิธ ี
สตอรี่ไลน กับการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ  ผลการศึกษาพบวา  นักเรยีนที่เรียน
โดยการสอนดวยวธิีสตอรี่ไลน กับการสอน  โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ความคิดสรางสรรคและมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ธาริณี  วิทยาอนิวรรตน (2542: 101) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
วิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของนักเรียนที่เรียนดวยวิธสีตอรี่ไลน และ
เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนสาธติสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ระหวางกลุมทีเ่รียนโดยใชวธิีสตอรี่ไลนและกลุมที่เรียน
โดยใชวธิี การสอนตามปกต ิผลการศึกษาพบวา  นักเรยีนที่เรียนโดยใชวธิีสตอรี่ไลนมีคาเฉลี่ย
รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนด  คือสูงกวา
รอยละ  70  นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธสีตอรี่ไลน มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับ
มาก โดยที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูงและระดับปานกลาง  มีความพึงพอใจ 
ตอการเรียนการสอนในระดับมาก และนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับต่าํ มีความ 
พึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยใชวธิีสตอรี่ไลน สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช 
วิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2.  งานวิจยัที่เก่ียวของกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ปปเปนเจอร (Pippenger.  1972) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน และทัศนคติตอการเรียนของนักเรียนเกรด 6 โดยใชเกมสถานการณจําลองกับการ
สอนแบบปกต ิผลการศึกษาพบวา  นักเรยีนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยเกมสถานการณจําลอง 
มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและทศันคติตอการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกต ิ
   แชร (Stadsklev.  1975: 321 – 322) ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชเกม
สถานการณจําลองที่มีตอความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดในวิชาสังคมศกึษาของ
นักเรียนที่มีบคุลิกภาพแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวาหลังการเลนเกมสถานการณจําลองแลว 
นักเรียนที่มีบคุลิกภาพแตกตางกัน มีความสามารถในการสรุปความคดิรวบยอดไมแตกตางกัน 
   เพียรพ่ี (Stadsklev.  1975: 321) ไดทําการศึกษาผลของการใชเกม 
สถานการณจําลองที่มีตอการเรียนรูขอมูลทางภูมิศาสตรของนักเรียนเกรด  5 โดยใชเกม 
สถานการณจําลองเรื่อง Sailing Around the World  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่สอน โดย
ใชเกมสถานการณจําลอง ไดรับขอมูลทางภูมิศาสตรมากกวา สามารถนําขอมูลทางภูมิศาสตร
ไปใชในชีวติประจําวันได มีความสนุกสนาน และความกระตือรือรนตอการเรียนสูง 
   โคต (Stadsklev.  1975: 322) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ และมนุษยสัมพันธของนักเรียนเกรด 9  ดวยการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง กับการสอนแบบปกตใินวิชาประวตัศิาสตรอเมริกนั  ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชสถานการณจําลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติ และแรงจูงใจสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ  
   โพสมา (Stadsklev.  1975: 323) ไดทําการศึกษาผลการใชเกมสถานการณ 
จําลองที่มีตอความสามารถดานความรูความคิด และดานเจตคตใินการเรียนวิชาประวตัิศาสตร
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการศกึษาพบวา  ไมมีความแตกตางของความ 
สามารถดานความรูความคิดที่เกี่ยวกบัขอเท็จจริง หลักการ และความคิดรวบยอด และความ 
สามารถดานเจตคติระหวางนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   ฟอรลอง (Furlong.  1976: 3730 – 3739 – A) ไดศึกษารูปแบบการสราง 
เกมสถานการณจําลอง จุดมุงหมายการศึกษามี  3 ประการ  คือ  
    1.  เพ่ือประเมินความรูที่ไดรับจากเกมสถานการณจําลอง เพ่ือนําไปใช
และเปนไปตามทฤษฎีการออกแบบเกมสถานการณจําลอง 
    2.  เพ่ือวิเคราะหและรวบรวมความรูจากเอกสารการออกแบบเกม
สถานการณจําลอง 
    3.  เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการนําไปใชสรางเกมสถานการณจําลอง 
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   ผลการศึกษาพบวา 
    1.  รูปแบบเกมสถานการณจําลอง ควรอาศัยทฤษฎีการออกแบบเพื่อ 
การสอนเกมสถานการณจําลองควรประกอบดวย จุดมุงหมาย บทบาท ปฏิสัมพันธ กติกา  
และเรื่องราว 
    2.  การออกแบบเกมมีขอบเขตจํากัด 
    3.  สวนประกอบของเกมควรมีพ้ืนฐานมาจากหลักการและทฤษฎ ี
การออกแบบเกม 
   แบรนด (Brand.  1987)  ไดศึกษาผลการเรียนรูทางดานสติปญญา  
(Cognitive Learning)  จากการเรียนโดยใชเกมสถานการณจําลอง เลือกกลุมตวัอยางโดยวิธี 
จัดกลุมตัวอยางตามระบบสงัคมมิติ คือ แบงออกเปน 3 กลุมยอยตามระดับการยอมรับของกลุม
และสมาชิกทีไ่ดรับการคัดเลือก ผลการศกึษาพบวา การเรียนรูทางดานสติปญญากอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของทุกกลุมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ฟาส (Fass.  1978: 265 – 280) ศึกษาผลการสอนโดยใชเกมสถานการณ
จําลองและวธิสีอนแบบบรรยายในวชิาเศรษฐศาสตร  กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาวิทยาลัย 
อาชแลนด  ชั้นปที่ 1  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมสถานการณจําลองมี
ความสามารถในการจํามากกวากลุมที่เรยีนโดยวิธีสอนแบบบรรยาย 
   เทเลอร (Taylor.  1978: 788 – 789) ไดเปรียบเทยีบการสอนโดยใชเกม 
สถานการณจําลองกับวิธสีอน  3 วิธี  ที่มีตอแรงจูงใจ  ความสนใจ และการประยกุตใชในชวีิต 
ประจําวัน ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมีความพอใจในการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง
มากกวาการสอนแบบอื่น ๆ สวนเรื่องแรงจูงใจ ความสนใจ และการประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
เกมสถานการณจําลองเปนการสอนที่สงผลตอสิ่งเหลานี้สูงมาก 
   เดรค (Drake.  1979: 5436 – A) ศึกษาการสอนโดยใชเกมสถานการณ
จําลองที่มีตอความสนใจในวิชาสังคมศึกษา ตัวแปรทีศ่ึกษาคือ ความสนใจ เพศ สภาพทาง
เศรษฐศาสตรในสังคม และความรูเกี่ยวกบัวิชาสังคมศกึษา กลุมตวัอยางเปนนักเรียนเกรด 3 
เกรด 5  และเกรด 7  จํานวน  150 คน  ผลการศึกษาพบวา  การเปลี่ยนแปลงความสนใจใน
วิชาสังคมศึกษาแตกตางกันเม่ือเรียนโดยใชเกมสถานการณจําลอง และคะแนนทดสอบกอนสอน
และคะแนนทดสอบหลังสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
  งานวิจัยในประเทศ 
   คึกฤทธิ ์ บุษบา (2526: 175) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชวธิีสถานการณ
จําลองและวธิไีมใชสถานการณจําลอง วิชาสังคมศึกษา หนวยปญหาโลกปจจุบัน ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศกึษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และเจตคตติอ
การสอนวิชาสงัคมศึกษาระหวางนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การพัฒนาเจตคตติอการสอนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 
   วรรณา  เลิศชยันตี (2528: 163) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชเกมสถานการณ 
จําลองที่มีตอแนวคิดแกปญหาและผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยที่กลุมทดลองเรียนดวยการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง กลุม
ควบคุมเรียนดวยการสอนตามคูมือครูการสอนสังคมศกึษาพบวา การเลือกใชแนวคิดแกปญหา
ดานความรู ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และดานการวิเคราะหของกลุมทดลอง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  การเลือกใชแนวคิดแกปญหาดานความรู
ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานการวิเคราะหของกลุมควบคุม แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 การเลือกใชแนวคดิแกปญหาดานความรูความจํา ดานความ
เขาใจ ดานการนําไปใช ดานการวิเคราะหระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
   จรูญรัตน  เทยีนกอน (2530: 74) ไดศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยทางสังคม  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่มีตอการสอนสังคม
ศึกษา โดยใชเกมสถานการณจําลอง กลุมทดลองใชการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง  
กลุมควบคุมสอนตามคูมือการสอนสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  ความมีวินัยทางสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ การเปลีย่นแปลงความมีวินัยทางสงัคมของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกอนการทดลอง
และหลังการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การเปลีย่นแปลงผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และ
การเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติที่มีตอการสอนสังคมศึกษาจากการสอนโดยใชเกมสถานการณ
จําลองกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   จีราภรณ  อรุณศรีพิมาน (2546: 82) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนหนวยเศรษฐศาสตรใน
ครอบครัวโดยใชเกมสถานการณจําลองกับเทคนคิพยากรณ ผลการวเิคราะหพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหนวยเศรษฐศาสตรในครอบครัวดวยการสอนโดยใชเกมสถานการณ
จําลองกับการสอนโดยใชเทคนิคการพยากรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนทีป่รับแลวของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลอง
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคพยากรณ และการคดิอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่เรียนหนวยเศรษฐศาสตรในครอบครัวดวยการสอนโดยใชเกมสถานการณจําลองกับ
การสอนโดยใชเทคนิคการพยากรณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี มีรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  แบบแผนการทดลอง 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการทดลองและการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  วิธีการดําเนินการทดลอง 
  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห 
 
1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน 
เซนตคาเบรียล  เขตดุสติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน  
7 หองเรียน  รวมจํานวนนกัเรียนประมาณ  435 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนเซนตคาเบรยีล  เขตดุสติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จาก 7 หองเรียน สุมมา 2 หอง ดวย
วิธีการจับสลาก มีนักเรียนหองละ  60 คน  รวมทั้งสิ้น 120 คน  แลวสุมอีกครั้งเพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 โดย 
   -  กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 60 คน ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลน 
   -  กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 60 คน ไดรับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ชุดการเรียนทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยเลือกสาระสังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  การทดลองครั้งน้ีกระทําในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 ใชเวลาในการทดลอง
กลุมละ 20 ชัว่โมง  ทดลองสัปดาหละ  2 ชั่วโมงตอกลุม 
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2.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)      
  
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T2 
RE2 T2 X2 T2 

    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  X1  แทน การสอนแบบสตอรี่ไลน 
  X2 แทน การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
  R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignament) 
  E1 แทน กลุมทดลองที ่1   
  E2 แทน กลุมทดลองที ่2   
  T1 แทน การทดสอบกอนทดลอง (Pretest) 
  T2 แทน การทดสอบหลังทดลอง (Posttest) 
 
3.  เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ประกอบดวย 
  3.1  แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงแบงออกเปน  2 แบบ  คือ 
   3.1.1  เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสตอรี่ไลน 
   3.1.2  เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเกมสถานการณจําลอง 
  3.2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  3.3  เครื่องมือที่ใชศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอน ไดแก แบบวัดความ 
พึงพอใจตอการเรียนการสอน  
   -  แบบสตอรี่ไลน 
   -  แบบเกมสถานการณจําลอง 
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 3.1  แผนการจัดการเรียนรู 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
  3.1.1  ศึกษาหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  และขอบขายเน้ือหาสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษศาสตรในครอบครัว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือเปนการเลือกแนวทางในการจดัการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  3.1.2  วิเคราะหจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  กิจกรรมการเรียนการสอน  ความคิด 
รวบยอดจากเนื้อหาสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร  
เรื่อง เศรษฐศาสตรในครอบครัว 
  3.1.3  กําหนดผลการเรียนรูของแตละหนวย 
  3.1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  2 แผน คือ  เรียนดวยการสอนแบบ
สตอรี่ไลน และเรียนดวยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง ในสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครวั จํานวนแผนละ 20 ชั่วโมง  
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด  ดังน้ี 
   3.1. 4.1  ความคิดรวบยอด 
   3.1. 4.2  ผลการเรียนรูของกจิกรรม 
   3.1. 4.3  กิจกรรมการเรียนการสอน ดําเนินกิจกรรมดังตอไปน้ี 
    3.1.4.3.1  เรียนดวยการสอนแบบสตอรีไ่ลน มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
ดังน้ี 
     ข้ันนํา  เปนขั้นที่ครูใหผูเรียนดูรูปภาพ สไลดประกอบเสียง วีดีโอ 
เพลง  คําขวญั หรือกรณีตัวอยาง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดเห็นถึงปญหาและหัวเรื่องที่จะนําไปสู
การเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการแบงหนาที่กัน 
เชน ประธาน เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิกในแตละกลุม กอนลงมือปฏิบัติ ครูแนะนําการ
เรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกบัการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 
     ข้ันสอน  เปนขั้นที่ผูเรียนดําเนินกิจกรรมของแตละกลุม  โดยมีการ 
เชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ  ซ่ึงผูวิจัยใชบูรณาการสตอรี่ไลนเขามาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในครั้งน้ี เพ่ือเปนการดําเนินเรื่องไปตามขั้นตอนที่ไดวางจุดมุงหมาย  โดยมีคําถามหลกั
เปนตวัเปดประเด็นในการดําเนินเรื่องไปจนจบเรื่อง ประกอบไปดวย  4 องคประกอบ  ไดแก 
      1)  องก  ผูเรียนตองสรางภาพสะทอนทีเ่ปนความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับในแตละสวนของเรือ่งนั้นๆ โดยมีเง่ือนไขของเวลาเปนตวักาํกับ 
      2)  ตัวละคร  ผูเรียนตองสรางตัวละครโดยที่ผูเรียนเขาไปมี 
สวนรวมอยูในเร่ืองที่เรียน ไมวาเปนคน หรือสัตวที่มีชวีติอยูในเรื่อง ซ่ึงตัวละครนัน้มีบทบาท 
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ในการเดินเรื่องตั้งแตตนจนจบ 
      3)  วิถีชวีิต ผูเรียนตองดําเนินเรื่องราวทีเ่กี่ยวกับการดําเนินชีวติ 
โดยปกติหรือกิจวัตรประจําวันของตวัละครในสถานทีแ่ละเวลาตามองคน้ันๆ 
      4)  เหตุการณ ผูเรียนตองนําสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปญหาของตัวละคร 
ตองเผชิญมาแกปญหาในการดําเนินเรื่องจนกระทั่งจบเรื่อง 
     ข้ันสรุป  เปนขั้นที่ผูเรียนออกมาอภิปรายหรือสรุปเลาเรื่อง พรอมทั้ง 
เสนอผลงานของกลุมตนเองใหทราบ 
     ข้ันประเมินผล  เปนขั้นในการประเมินผลดานความรู  ทักษะและ 
เจตคตขิองผูเรียน บอกถึงอุปสรรคปญหาในการทํากิจกรรมวาบรรลถุงึจุดมุงหมายที่วางไว
หรือไม ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรางแบบประเมินผล 
    3.1.4.3.2  นักเรียนที่เรียนดวยการสอบแบบเกมสถานการณจําลอง  
มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังน้ี 
     3.1.4.3.2.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขัน้สรางความสนใจและทําให
นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการที่จะทาํกิจกรรมโดยใชวีดิทัศน  สไลด  รูปภาพ  และเทป
บันทึกเสียง และแจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 
     3.1.4.3.2.2  ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 12 กลุม 
กลุมละ  5 คน แตละกลุมจัดบทบาทสมาชิกออกเปน ประธานกลุม ผูเลน และผูสงัเกตการณ  
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบทบาทกันในแตละเกมสถานการณจําลอง ศึกษาวิธีการกระทํา
กิจกรรม กฎกติกา จัดเตรียมอุปกรณจากบัตรกําหนดกจิกรรม และปฏิบัติกิจกรรมในรูปของ 
การแขงขันโดยยึดวิธีการ กฎ กติกา เวลา และบทบาทที่กําหนดไวเพ่ือหากลุมผูชนะ 
     3.1.4.3.2.3  ขั้นจําแนกแยกแยะ เปนขั้นที่นักเรียนไดผลจากการ
สังเกตการกระทํากิจกรรมโดยจริง  ประกอบดวย การจําแนกแยกแยะและอธบิายปญหา 
ทางเลือกในการตัดสินใจ  การกระทํา  การจัดระบบการทํางาน  กฎเกณฑ  และการสรุป
ความคิดรวบยอดโดยประธานกลุมเปนผูดําเนินการ และคัดเลือกสมาชิกในกลุม 1 คน 
เปนเลขานุการทําหนาที่จดบันทึกผลจากการอภปิรายของกลุม 
     3.1.4.3.2.4  ขั้นคิดวิเคราะห เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันอภิปรายทั้ง 
ชั้นเรียนในการวิเคราะหปญหา ทางเลือกในการตัดสินใจ การกระทํา การจัดระบบการทํางาน  
กฎเกณฑ และความคิดรวบยอดที่ถูกตองของกระบวนการกิจกรรมเกมสถานการณจําลอง 
     3.1.4.3.2.5.  ขั้นลงความเห็นสรุป  เปนขัน้ที่ผูเรียนแตละคนลง
ความเห็นสรปุ ความคิดรวบยอด หลักการ หรือวิธีการที่ไดจากกิจกรรมเกมสถานการณจําลอง 
และนําเอาความ คิดรวบยอด หลักการ หรือวิธีการที่ไดรับไปเชื่อมโยงสัมพันธกับสถานการณ
ใหมในชีวติประจําวัน โดยผูเรียนเขียนบรรยายความคดิเปนรายบุคคล 
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 3.2  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลําดับ
ขั้นตอน  ดังน้ี 
  3.2.1  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบ  จากหนังสือการวัดผลของ  ชวาล  แพรัตกุล  
(2522: 1 – 407)  เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนวชิาสังคมศึกษาของ  
สมบูรณ  ชิตพงศ (2523: 1 – 40) เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาของ นิเวศน  ธรรมรกัษ (2530: 1 – 238) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  3.2.2  ทําการวิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอน ตามลําดับขั้น ดังน้ี 
   3.2.2.1  ผูวิจัยรวมกับนิสติปริญญาโท วชิาเอกมัธยมศึกษา กลุมการสอน
สังคมศึกษา จํานวน  3 คน ทําการวิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร จาก
เน้ือหาและพฤติกรรมทีต่องการวัดตามหลักของ บลมู (Bloom.  1956: 49 – 50) สําหรับ 
เปนเกณฑในการตัดสินใจวาตองการวัดพฤติกรรมในเนื้อหาอะไร เปนจํานวนมากนอยเพียงใด 
   3.2.2.2  จําแนกจุดประสงคของเนื้อหาออกเปนพฤติกรรม  โดยจําแนก
จุดประสงคสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ือง
เศรษฐศาสตรในครอบครวัวา  ประกอบดวย  พฤติกรรมที่ตองการวดัเปน  6 ดาน  คือ 
    3.2.2.2.1   ความรูความจํา 
    3.2.2.2.2  ความเขาใจ 
    3.2.2.2.3  การนําไปใช 
    3.2.2.2.4  การวิเคราะห 
    3.2.2.2.5  การสังเคราะห 
    3.2.2.2.6  การประเมินคา 
  3.2.2.3  ใหความหมายของพฤติกรรม  พรอมระบุลักษณะการกระทําหรือการ 
แสดงออกที่บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ 
  3.2.2.4  จําแนกเนื้อหาและระบุความคิดรวบยอดของแตละเน้ือหา 
  3.2.2.5  ใหคาน้ําหนัก   ผูรวมดําเนินการวิเคราะหหลกัสูตร  กําหนดคาน้ําหนัก  
แสดงถึงความสัมพันธของเนื้อหาและพฤติกรรมในชอง ตามความเหน็ของแตละคนโดยอิสระ 
  3.2.2.6  สรางตารางเฉลี่ย โดยนําคะแนนแตละชองของแตละคนรวมกัน แลวหาร
ดวยจํานวนคนทั้งหมดที่รวมกันวิเคราะหขอมูล 
  3.2.2.7  สรางตารางวิเคราะหรายละเอียด โดยเปลี่ยนตารางวิเคราะหใหชองรวม 
ทั้งหมดเทากับคะแนนตามตารางวิเคราะหรายละเอียด 
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  3.2.2.8  สรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อเรื่องที่ใชในการ
ทดลอง จากตารางวิเคราะหรายละเอียด ตามผลวเิคราะหหลักสูตร ขอสอบที่สรางเปนแบบ
เลือกตอบ  5 ตัวเลือก  จํานวน  100 ขอ  โดยสรางใหครอบคลุมพฤตกิรรม 
   3.2.2.3  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน สาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
โดยนําแบบ ทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิชาสังคมศกึษา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสราง โดยนําไปเปรียบเทียบกบัตารางวิเคราะห
หลักสูตรวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบบัน้ีวัดไดครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ 
ตามตารางวิเคราะหหลักสตูรและลักษณะการใชคําถามตัวเลือก ความสอดคลองพฤติกรรมที่
ตองการวัดความถูกตองทางดานภาษา รวมทั้งพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
แบบทดสอบ กับจุดประสงคการเรียนรู  เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง  (I.O.C)  ระหวาง
แบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาตั้งแต  0.5  ขึ้นไป 
   3.2.2.4  นําแบบทดสอบทีค่ัดเลือกในขอ 3 ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเซนตคาเบรียล เขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 
จํานวน  120 คน  ที่เคยเรียนบทเรียนนี้มาแลว  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   3.2.2.5  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  โดยมีเกณฑใหคะแนน 
แตละขอคือ ถาตอบถูกได  1 คะแนน  ถาตอบผิดหรือเวนไมตอบหรอืตอบเกิน 1 ตัวเลือก   
ได 0 คะแนน 
   3.2.2.6  วิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 
27%  เปดตารางสําเร็จรูป จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 32) เลือกแบบทดสอบที่มีความยากงาย 
(p) ระหวาง .20 –  .80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 210) คัดเลือกไวจํานวน  40 ขอ  การวิจัยครัง้น้ี  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.27 – 0.67 และคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.20 – 7.0 
   3.2.2.7  นําแบบทดสอบทีค่ัดเลือกแลว  จํานวน  40 ขอ  ไปทดสอบหา
คุณภาพอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน  120 คน  เพ่ือหาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร และ ริชารดสัน  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 197 – 198 ; อางอิงจาก Kuder; & Richardson.  
n.d. : Journal of Educational Psychology) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .89 แลวนําแบบทดสอบ
ไปทดสอบจริง 
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  ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   เปนการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  
มีจํานวน  40 ขอ  มี  5 ตัวเลือก  มีความสัมพันธตอเน่ืองกันไปในแตละขอ และใหนักเรียนเลือก
คําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว 
   
 ตัวอยางขอสอบ 
(ความรูความจํา) (0)  คําวา “ตนทุนเสียโอกาส” มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 
    ก.  การที่เราตองเสียคาใชจายมากเกินไป 
    ข.  การที่เราไมสามารถทําทุกสิ่งไดพรอมกันในเวลาเดียว 
    ค.  การที่เราตองคํานึงในการเลือกอาชีพที่ดีที่สุด 
    ง.  การที่เราตองปลอยที่ดินรอบ ๆ บานใหวางเปลา 
    จ.  การที่เราลงทุนไปแลวไมไดกําไร  ตอบ ข. 
(การนําไปใช)  (00) ความขาดแคลนสินคาจะไมเกิดขึ้น ถามนุษยมีวธิกีารตามขอใด 
    ก.  รูจักเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
    ข.  รูจักเพิ่มผลผลติใหมากขึ้น 
    ค.  แสวงหาทรัพยากรมาเพิ่ม 
    ง.  รูจักคนควาหาวิทยาการใหม 
    จ.  ตองสงวนทรัพยากรไวโดยไมนํามาใช  ตอบ ก. 
 (การวิเคราะห) (000) ในปจจุบันทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด แตความตองการของมนุษย 
    ไมจํากัด ยอมกอใหเกิดผลอยางไร 
    ก.  ตองเพ่ิมการผลิตสินคาใหมีปริมาณมากขึ้น 
    ข.  ตองลดปริมาณการซื้อใหนอยลง 
    ค.  ตองรูจักตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
    ง.  ตองรูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึน้เสมอ 
    จ.  ตองรูจักเลือกรัฐบาลเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น        ตอบ ค. 
 
 3.3  เครื่องมอืที่ใชศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
  3.3.1  แบบวดัความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน และเกม
สถานการณจําลอง มีขั้นตอนในการสราง  ดังน้ี  
   3.3.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
   3.3.1.2  สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน
และเกมสถานการณจําลอง โดยใหครอบคลุมเน้ือหาที่เกีย่วกับรูปแบบและลักษณะของกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผล และประโยชนที่ผูเรยีนไดรับ ลักษณะของแบบวัด เปนแบบ 
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มาตราสวนประเมินคา  3 ระดับ  จํานวน  30 ขอ 
    เกณฑการใหคะแนน 
     -  ถาเลือกตอบ  พึงพอใจระดับมาก  ให  3  คะแนน 
         พึงพอใจระดับปานกลาง ให  2  คะแนน 
         พึงพอใจระดับนอย  ให  1  คะแนน 
    เกณฑการประเมินผล 
     2.50 – 3.00  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับมาก    
     1.50 – 2.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
     1.00 – 1.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับนอย    
   3.3.1.3  นําแบบวัดที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบภาษาและความ 
ครอบคลุมในดานตางๆ ที่กําหนดไว  แลวนําไปปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนําแบบวัดไปใช
ผูทรงคุณวุฒิ  3 ทาน  พิจารณาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
   3.3.1.4  นําแบบวัดที่ไดตรวจแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนทีไ่มใช
ตัวอยางประชากร  เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของภาษา ความถูกตองและชัดเจน  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิง่ขึ้น  เพ่ือใหกับตวัอยางประชากรจริง 
   ผูวิจัยใชแบบวัดความพึงพอใจของ นางสาวธาริณี  วิทยาอนุวรรตน  
(2542: 145 – 146) 
 3.4  วิธีการดําเนินการทดลอง 
  ในการดําเนินการทดลอง ดําเนินไปเปนขัน้ๆ ดังน้ี 
  3.4.1  ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว และแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนใน
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ืองเศรษฐศาสตรใน
ครอบครัว 
  3.4.2  ดําเนินการทดลอง  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนทั้งสองกลุมคือ กลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม  โดยใชเน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเทากัน  คือ  ใชเวลากลุมละ 20 
ชั่วโมง  สวนวธิีการสอนแตกตางกันคือ กลุมทดลองที่ 1  สอนแบบสตอรี่ไลน และกลุมทดลอง 
ที่ 2  นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
  3.4.3  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) มีการสอบทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
ในแบบทดสอบเพื่อวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว และแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่อง เศรษฐศาสตร 
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ในครอบครวั ซ่ึงเปนชุดเดิมในการทดสอบกอนเรียน 
  3.4.4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครวั และแบบวัดความพึงพอใจ
ตอการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่อง
เศรษฐศาสตรในครอบครวั โดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และนําคะแนน
ที่ไดมาวิเคราะหทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 3.5  วิธีการวเิคราะหขอมูลและสถติิทีใ่ชในการวิเคราะห 
  3.5.1  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   3.5.1.1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนการสอนสาระสังคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว ระหวางกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t – test Independent ในรปูผลตางของคะแนน 
(Difference Score) 
   3.5.1.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช t – test Independent ใน
รูปผลตางของคะแนน (Difference Score) 
  3.5.2  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู 
   3.5.2.1  สถิตพ้ืินฐาน 
    3.5.2.1.1  หาคะแนนเฉลี่ยคํานวณจากสตูร (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา  สายยศ.  2538: 73) 
 

     X  = X
N
∑          

 
     เม่ือ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
       X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  
    3.5.2.1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน (S2) คํานวณจากสูตร  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 77) 
 

     S2 =  
( )

2
2
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n X X

N N
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⎝ ⎠
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     เม่ือ  S2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     N – 1  แทน ชั้นของความอิสระ (Degree of freedom) 

  
   3.5.2.2  สถิตทิี่ใชตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
    3.5.2.2.1  หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรู  คํานวณจากสูตร (สมบูรณ ชิตพงศ. ม.ป.ป. 2) 
 

     IC = 
R

N

∑
 

 
     เม่ือ  IC  แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 
           แบบทดสอบที่ตองการวัด 

       R∑  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 

           ผูเชี่ยวชาญ 
       N  แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็น 
 
    3.5.2.2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยใชการวิเคราะหเปนรายขอ (Item Analysis) 
และใชเทคนคิ 27% ของ จุง เตห ฟาน ตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 32) 
    3.5.2.2.3  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ืองเศรษฐศาสตรใน
ครอบครัว โดยใชสตูร KR – 20 (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 197 – 198) 
 

    rn = 2

1
1 t

pqn
n S

⎛ ⎞−
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    เม่ือ  rn   แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     n   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p   แทน  สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ ซ่ึงมีคาเทากับ 

 จํานวนคนที่ทาํถูก 
 

        = 
จํานวนคนทั้งหมด 

     q  แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือคือ 1 – p 
     St

2 แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
 
     3.5.2.2.4  การคํานวณหาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว และคะแนนจากแบบวดัความพึงพอใจตอ 
การเรียนการสอนดวยวิธสีตอรี่ไลน และเกมสถานการณจําลอง โดยใชสูตร 
 

    S.D. = 
( )2
X X

N

−∑
 

 
    เม่ือ  X แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน 
      X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
      N แทน จํานวนประชากรในแตละกลุม 
    (บุญเรียง ขจรศิลป.  2539)  
 
   3.5.2.3  สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบสมมตฐานขอ 1 และ 2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
และความพึงพอใจตอการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 : 
เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว ระหวางกลุมทดลองทัง้ 2 กลุม โดยใช t – test 
แบบ Independent ในรูป Difference Score (Scott and Werthimer. 1967 : 264) ซ่ึงคํานวณ
ไดจากสูตร 
 

    t = 
1 2

1 2

MD MD

MD MD
S −

−  ; df  =  n1 + n2 – 2 
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    ซ่ึง  S MD1 – MD2 = 
2 2

1 2

1 2

D DS S
n n

+   

 

    และ  S2
D   =  

2 2
1 1 2 2

1 2

( ) ( )

2

D MD D MD

n n

− + −

+ −

∑ ∑
 

 
 เม่ือ  t   แทน คาที่ใชพิจารณาของการแจกแบบ t – distribution 
   MD1  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากผลตางระหวางการสอบ    

       หลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 1    
   MD2  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากผลตางระหวางการสอบ     

       หลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
   S2

D1  แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางการทดสอบ  
  กอนการเรียนและหลังการเรียนของกลุมทดลองที่ 1     

    และกลุมทดลองที่ 2     
   S MD1 – MD2  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 
        การทดสอบหลังการเรียนกบักอนการเรียนของ 
        กลุมทดลองที ่1   และกลุมทดลองที่ 2 

  D1   แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอน 
       การเรียนของกลุมทดลองที ่1   

   D2   แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอน 
        การเรียนของกลุมทดลองที ่2                                                  
   n1   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1  
   n2   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2                        

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดให
ความหมายของสัญลักษณที่ใชดังน้ี 
  n      แทน จํานวนนักเรียน 
  X      แทน คาเฉลี่ย 
  1T       แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลอง 
  2T       แทน คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง 
  MD      แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบ 
          หลังการทดลองกับกอนการทดลอง 
  SMD1-MD2 แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
          ระหวางการทดสอบหลังการทดลองกับกอนการทดลองของ 
          กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 
  T      แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  t      แทน คาที่ใชในการพิจารณา t – distribution 
  p      แทน คาความนาจะเปน (Probability) ของคาสถิติทีใ่ชทดสอบ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีตอสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน
กับเรียนโดยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
  ผูวิจัยไดนําผลตางของคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองกับกอนการทดลองของกลุม 
ที่ไดรับการสอนแบบสตอรีไ่ลน และกลุมที่ไดรับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองมา
เปรียบเทียบโดยใชสถติิ t – test  แบบ Independent  ในรปู Difference Score  ไดผลการ
วิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
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 1.  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรีไ่ลนกับการสอนแบบเกมสถานการณไดผล  ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ 
     นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับเรียนโดยการสอนแบบ 
     เกมสถานการณจําลอง 
 

กลุมตัวอยาง n 1T  2T  MD SMD1-MD2 t p 
        

สอนแบบสตอรี่ไลน 60 19.85 27.12 7.23    
     .64 .05 .95 
สอนแบบเกมสถานการณจําลอง 60 22.38 29.62 7.26    
        

 
 จากผลการวิเคราะหตาราง 2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนของ
กลุมที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลนและกลุมที่ไดรับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง  
มีคะแนน 19.85 และ 22.38 ตามลําดับ ซ่ึงถือวาคะแนนใกลเคยีงกัน และหลังจากที่ทั้งสองกลุม
ไดรับการสอนดวยวธิีที่แตกตางกัน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  27.12  สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 29.62 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนของทั้งสองกลุม 
พบวา มีคะแนนตางกันเพียง .03 
 เม่ือเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการทดลอง
กับกอนการทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลนกับ
นักเรียนที่รับการสอบแบบเกมสถานการณจําลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยาง 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลนและนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 
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 2.  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 
  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรีไ่ลนกับการสอนแบบเกมสถานการณ ไดผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของ 
     นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับเรียนโดยการสอนแบบ 
     เกมสถานการณจําลอง  
 

กลุมตัวอยาง n 1T  2T  MD SMD1-MD2 t p 
        

สอนแบบสตอรี่ไลน 60 1.45 2.34 .88    
     .07 .06 .94 
สอนแบบเกมสถานการณจําลอง 60 1.29 2.17 .88    
        

 
 จากผลการวิเคราะหตาราง 3 พบวา คะแนนความพึงพอใจในการเรียนสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนของกลุมที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลน และกลุมที่
ไดรับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง มีคะแนน 1.45 และ 1.29 ตามลําดับ ซ่ึงถือวาคะแนน
ใกลเคยีงกัน และหลังจากที่ทั้งสองกลุมไดรับการสอนดวยวธิีทีต่างกัน พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบสตอรี่ไลนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.34 สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเกม
สถานการณจําลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.17 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบคะแนนความพงึพอใจใน 
การเรียนหลังการเรียนของทั้งสองกลุมพบวา มีคะแนนตางกันเพียง .16 
 เม่ือเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนความพึงพอใจในการเรียนหลังการทดลอง
กับกอนการทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลนกับ
นักเรียนที่รับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง มีความพึงพอใจในการเรียนแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญสถิติ กลาวคือ นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลนและนักเรียนทีไ่ดรับการสอน
แบบเกมสถานการณจําลอง มีความพึงพอใจในการเรียนใกลเคียงกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์และความพึงพอใจใน 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่เรียนเร่ือง เศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการ
สอนแบบสตอรี่ไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง สรุปสาระสําคัญ และผลการศึกษา
ไดดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน 
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน กับนักเรียน 
ที่เรียนดวยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดนการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน กับนักเรียนที่เรียน 
ดวยการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับนักเรียนที่เรียนดวยการสอน 
แบบเกมสถานการณจําลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลนกับนักเรยีนที่เรียนดวยการสอน 
แบบเกมสถานการณจําลอง มีความพึงพอใจในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน 
เซนตคาเบรียล เขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  ไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจํานวน 7 หองเรียน จับฉลากมา  
2 หองเรียน แลวนํามาจับฉลากอีกครั้ง เพ่ือแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ 
  1.1  กลุมทดลองที่ 1  จํานวน  60 คน  ที่เรียนดวยวิธกีารสอนแบบสตอรี่ไลน 
  1.2  กลุมทดลองที่ 2  จํานวน  60 คน ทีเ่รียนดวยวิธีการสอนแบบเกม 
สถานการณจําลอง 
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 2.  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  2.1  แผนการสอนแบบสตอรี่ไลน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชสอนนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในสาระที ่3 :  เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว จํานวน  
20 ชั่วโมง 
  2.2  แผนการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในสาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว  
จํานวน 20 ชั่วโมง 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่อง 
เศรษฐศาสตรในครอบครวั ที่ผูวิจัยสรางขึน้ เปนแบบเลอืกตอบ  5 ตัวเลือก  จํานวน  100 ขอ  
มีคาความเชื่อม่ัน .89 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .27 –  .67 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
.20 –  .70 
  2.4  แบบวัดความพึงพอใจ  ผูวิจัยไดขอยืมเครื่องมือจาก นางสาวธาริณี  
วิทยาอนุวรรตน  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดนํามาปรับใหมีความเหมาะสม 
จํานวน  30 ขอ  มีคาความเชื่อม่ัน .97 
 
การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  ทําการทดลองกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 โดย 
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตร 
ในครอบครวั และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนที่สรางขึ้น 
 2.  ดําเนินการทดลอง  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนทั้งสองกลุม  คือ  กลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชหนวยการเรียนเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเทากัน คือ ใชเวลา
กลุมละ 20 ชัว่โมง สวนวธิสีอนที่สอนแตกตาง คือ กลุมทดลองที่ 1  ใชการสอนแบบสตอรี่ไลน 
และกลุมทดลองที่ 2 ใชวิธีการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
 3.  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรือ่งเศรษฐศาสตรใน
ครอบครัว และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน ซ่ึงเปนชุดเดิมในการทดสอบกอนเรียน 
 4.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และแบบวัดความพึงพอใจ โดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และนําคะแนน
ที่ไดมาวิเคราะหทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ืองเศรษฐศาสตร
ในครอบครวั  ระหวางกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2  โดยใชผลตางของคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  แลวทดสอบคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยใช t – test แบบ Independent ในรปูผลตางของคะแนน (Difference Score) 
 2.  เปรียบเทยีบความพึงพอใจระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช
ผลตางของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวทดสอบคาความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  โดยใช t – test แบบ Independent ในรปูผลตางของคะแนน 
(Difference Score) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่อง 
เศรษฐศาสตรในครอบครวั โดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 2.  ความพึงพอใจในการเรียนที่เรียนสาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่อง เศรษฐศาสตร 
ในครอบครวั โดยการสอนแบบสตอรี่ไลน กับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว  โดยการสอนแบบ 
สตอรี่ไลน  กบัการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน  
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอ 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการสอนทั้งสองวิธีเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพใกลเคยีงกัน โดยในแตละวธิมีีจุดเดนพอสรุปได  ดังน้ี 
 1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน เปนการจัดการเรียนรูแบบมี
สวนรวม ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น เพราะการตอบคาํถามนําในวิธสีตอรี่ไลน  
ทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูจากประสบการณเดิมครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนนําประสบการณ
เดิมของตนเองออกมาใชในการเรียน และแบงเปนประสบการณของตนกับเพ่ือนๆ การทํา
กิจกรรม ตางๆ ตามเสนทางการเดินเรื่อง ทําใหผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกบัผูสอน เพราะการทํางานเปนการเอ้ืออํานวยใหผูเรียนได
แลกเปลีย่นและแบงปนประสบการณ โดยสะทอนความคิดจากการอภิปราย การนําเสนอผลงาน 
ทําใหผูเรียนไดขอสรุปที่หลากหลาย นอกจากนี้ อารีย  ชูมณี (2546: 104) ยังกลาววา  การสอน
ดวยวธิีสตอรี่ไลน  เปนวธิีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทาํใหผูเรียนมองเห็นความ 
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สัมพันธระหวางวิชา และสามารถประยุกตความคิด ประสบการณ ความสามารถและทักษะตางๆ  
ในการเรียนรู  ทําใหสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนเขากับชีวติจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่
เปนธรรมชาต ิเน่ืองจากสอดคลองกับการดําเนินชีวิต ทําใหสิ่งที่เรียนรูน้ันมีความหมาย ทําให
เกิดความเขาใจอันเปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ยังไดมีงานวิจัยของ   จีรภัสร   
บัวสวุรรณ (2543: 89) พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชชุดการเรียนสตอรี่ไลน เนน
ใหผูเรียนไดคดิ คนควา และลงมือปฏิบัตงิานเดี่ยวและงานกลุม มีการวางแผนตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไวตามโครงเรื่อง ขั้นตอนของสตอรี่ไลน โดยจินตนาการไปตามองก  ตัวละคร  วิถีชีวติ 
และเหตุการณตางๆ  โดยมีคําถามหลักเปนตวัเปดประเด็นของเร่ือง ในการทํางาน ผูสอนเปน
เพียงที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ทําใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง ซ่ึงเขาใจไดดี 
แมนยํา และชดัเจน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สวนการสอนแบบเกมสถานการณ
จําลอง เปนการสอนที่ประกอบไปดวยกจิกรรมหลายอยาง เชน  เกม  กรณีตัวอยาง  บทบาท
สมมติ และจําลองสถานการณที่ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหนักเรียน
เกิดความรูสึกที่สัมพันธกับเหตุการณตางๆ ที่นํามาจัดสรางเปนเกม อันมีกฎเกณฑ กติกาขณะที่
เลนเกมจะไดรับการฝกวธิีระดมสมอง (Brain Storming) ฝกการคิดอยางมีระบบจากขอมูลตางๆ 
ที่กําหนดในเกม ฝกการอภิปราย  การยอมรับความคิดเห็นในเชิงเหตุผล และฝกการแกปญหา
จากสถานการณที่กําหนดขึ้น  ไดพัฒนาการทํางาน ไดแสดงออก  จึงทําใหเกิดความเขาใจและ
จดจําเนื้อหาไดมากขึ้น จะทําใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงไปสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณา  เลิศชยันตี (2528: 54)  นอกจากนี้งานวิจัยของ สันติพงศ  ชินประดิษฐ (2534: 75) ได
พบวา  กระบวนการเรียนรูของเกมสถานการณจําลอง ซ่ึงประกอบไปดวย กระบวนการเรียนรู
ดวยประสบการณ และกระบวนการจัดกระทําขอมูล โดยที่กระบวนการเรียนรูดวยประสบการณ
ที่มีหลักการคอื การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงทัง้จากพฤติกรรมภายนอกที่  เปนรูปธรรม 
อาทิ การเคลือ่นไหวของรางกายและพฤติกรรมที่เปนนามธรรม อาทิ ความรูสึก  การตัดสินใจ 
หรือการแกปญหา จากการที่ไดกระทํากจิกรรมเกมสถานการณจําลอง ไดจําแนกแยกแยะ
พฤติกรรมและความคิด ไดวิเคราะหวิจารณ ไดลงความเห็น สรุปแนวคิด และโยงความสัมพันธ
กับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม กระบวนการเรียนรูดังกลาว  สงผลใหผูเรียนเกิดความรู  
ความเขาใจ  ทั้งในเนื้อหาวชิาที่เรียน  ความคิด ความรูสึก และพฤตกิรรมที่เหมาะสม จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จีราภรณ  อรุณศรีพิมาน (2547: 
82) พบวา การสอนโดยใชเกมสถานการณจําลองมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ที่เนนบทบาทผูเรียนเปนสําคัญ เปนผูปฏบิัติกิจกรรมดวยตนเอง ในการแสวงหาความรู  โดยเริ่ม
จากผูเรียนไดใชทักษะตางๆ  ไดแก  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการติดตอสื่อสาร  ทักษะ การ
กําหนด หรือการใชทรัพยากร ทักษะการแกปญหา ทําใหเขาใจอุปสรรคที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินการ มีการวมกันวางแผน ปฏิบัติกจิกรรม นําเสนอและสรุปผลการปฏิบตัิกจิกรรม 
อันเปนประสบการณที่มีประสิทธิภาพ มีผลทําใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
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 จากลักษณะและจุดเดนของวิธีการสอนทัง้ 2 วิธี จึงทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ของนักเรียนไมแตกตางกัน และผลการวจัิยครั้งน้ี เพ่ือพิจารณาความแตกตางระหวางคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวาการสอนทั้ง  
2 วิธี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
 2. การศึกษาความพึงพอใจการเรียนของนักเรียนไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลน กับ 
การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง จากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสตอรี่ไลน
กับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง มีความพึงพอใจในการเรียนไมแตกตางกนั ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอ 2 จากผลการวิจัยดังกลาวพอจะสรปุได  ดังน้ี 
  การสอนแบบสตอรี่ไลน กับเกมสถานการณจําลอง เนนใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
การเรียนเปนอยางมาก เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความรวมมือและการแขงขนั 
ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น สนใจเรียนมากขึ้น  นอกจากนี้ ผูเรียนยัง
ตองเขารวมกจิกรรมทุกกิจกรรม ทุกคนมีหนาที่ จึงทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย สนุกสนาน
เพลิดเพลิน สวนดานบรรยากาศการเรียนรูน้ัน เปนบรรยากาศการเรียนรูที่มีชีวติชีวา สนุกสนาน
เปนกันเอง  มีเสียงหัวเราะ ผูเรียนสามารถเคลื่อนไหวในชั้นเรียนไดอยางอิสระ ผูสอนจะเปน
กัลยาณมิตรของผูเรียน มีความรัก ความเอื้ออาทร  พรอมที่จะชวยเหลือ ทําใหการทํางานและ
การเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนเกิดสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึน้ (อรทัย  มูลคํา.  2542) 
 และยังไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริณี  วิทยาอนวิรรตน ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูในทุกดาน ทั้งทางดาน
อารมณ  รางกาย  สติปญญา และสังคม  ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในทุกดาน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู คือ  กิจกรรม 
การเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียน  เกิดการเรียนรูไดดี  ควรจะสามารถชวยใหผูเรียนได
เคลื่อนไหวรางกายอยางเหมาะสมกับวัยวุฒิ ภาวะ และความสนใจของผูเรียน การเรียนรูมี
ความหมายตอผูเรียนยิ่งขึ้น  ดังน้ันผูที่เรียนดวยวธิีสตอรี่ไลน  ซ่ึงไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน 
ไปพรอมๆ กัน จึงมีความพึงพอใจในการเรียนดีขึ้น  กระบวนการจดักระทําขอมูลการสอน   
โดยใชเกมสถานการณจําลอง จะทําใหผูเรียนไดรับขอมูลดานความรู ความเขาใจ วิธีการ  
สถานการณ  กฎกติกา  อุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินการเลน และทําหนาที่อยางดีที่สุด  กระบวนการเรียนรูของเกม
สถานการณจําลองทั้งสองกระบวนการดังกลาว   จึงทําใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ   
ความคิด   ประสบการณ  ความรูสึก และขอมูลตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ จึงทําใหมีความ 
พึงพอใจในการเรียนสูงขึ้น สันติพงศ  ชินประดิษฐ (2534: 75)  จึงเปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูเรียนสูงขึ้น การเรียนการสอนแบบผูเรยีนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกดาน  
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ทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาตนมีความสําคญั มีความสามารถ และมีโอกาสไดแสดงความสามารถ
ใหผูอ่ืนเห็น ทําใหไดรับการยอมรับจากทุกคน จึงทําใหผูเรียนมีความสุข มีความพึงพอใจในการ
เรียน และทําใหการเรียนรูน้ันมีความหมายตอผูเรียนเปนอยางมาก 
 จากเหตุผลดังกลาว การที่นักเรียนไดมีสวนรวมทางการเรียน ทําใหความพึงพอใจ 
ในการเรียนไมแตกตางกัน 
 
ขอสังเกต 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอสังเกต  ดังน้ี 
  1.  ในการจับกลุม จะพบปญหาการเขากลุมชา ความไมเปนระเบียบของสมาชิก 
ภายในกลุม ผูวิจัยแกปญหาโดยการกําหนดเวลาสําหรบัการจัดกลุม และใหคะแนนกลุมที่มี
ความพรอมที่สุด หรือบางครั้งใชการแจกลูกอม ผูเรียนที่ไดลูกอมชนิดเดียวกันใหอยูกลุม
เดียวกัน  เปนตน 
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน ผูวิจัย พบวา ในชวงแรกๆ  
นักเรียนยังมีความสับสน วุนวาย  เพราะยังไมเขาใจกระบวนการเรียนแบบสตอรี่ไลน จึงตองใช
เวลาในการอธิบายวิธีการเรียนมากกวาเวลาที่กําหนด เม่ือผูเรียนเขาใจแลว สามารถทํากิจกรรม
ไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวไดดี 
  3.  เน่ืองจากโรงเรียนที่ทดลองในครั้งน้ี เปนโรงเรียนชายลวน จึงทําใหนักเรียน 
ในชวงแรกๆ คอนขางพึงพอใจในวิธีการสอนแบบเกมสถานการณจําลองมากกวาการสอนแบบ
สตอรี่ไลน  เน่ืองจาก  1) การสอนแบบสตอรี่ไลนจะตองมีการสรางและประดษิฐชิน้งานออกมา 
จึงทําใหนักเรียนชายบางคนคิดวาเปนงานของผูหญิงมากกวา   2) นักเรียนชายสวนใหญมักจะ
ชอบการแสดงออกและการแขงขัน ซ่ึงการสอนแบบเกมสถานการณจําลองจะมีกฎ กติกา และ
การแพชนะ จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการไดทราบผลของการแพชนะทนัที  แตผูวิจัย
ไดอธิบายใหผูเรียนเขาใจกระบวนการแลว ผูเรียนก็สามารถทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  การสอนทั้งสองวิธีน้ัน  มีลักษณะที่เหมือนกันคือ ผูเรียนไดมีสวนรวมใน 
กิจกรรมเปนอยางมาก ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 13) ไดกลาววา  
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 “ใหนักเรยีน
มีสวนรวมในการเรียน”  ดังน้ันครูควรเลอืกวิธีการสอนเพื่อนําไปใชพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสม 
  1.2  การที่ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย มีสีสัน จะชวยเราใจใหกับ 
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ผูเรียนไดดีขึ้น 
  1.3  การแบงกลุมผูเรียน  ไมควรใหมีสมาชิกเกินกลุมละ  4 คน  จะทําให
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น 
  1.4  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดวยวธิีสตอรี่ไลน ควรใชเวลาที่ตอเน่ือง 
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพของงานมากขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนา ออกแบบ และประดิษฐ เกมสถานการณจําลอง ในลักษณะ
อ่ืนๆ  เชน  เกมสถานการณจําลองโดยใชคอมพิวเตอร หรือการประยุกตเกมการละเลนของไทย 
ใหเปนเกมการศึกษา  เปนตน 
  2.2  ควรนําการสอนแบบสตอรี่ไลนและเกมสถานการณจําลองไปทดลองกับ 
กลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน  เพศ  บุคลิกภาพเก็บตวั – แสดงตัว 
  2.3  ควรศึกษาผลการสอน โดยใชการสอนแบบสตอรี่ไลน หรือเกมสถานการณ
จําลอง ที่สงผลตอตวัแปรอ่ืนๆ  เชน  การแสดงออก  การสรางความคิดรวบยอด  การมี 
มนุษยสัมพันธ  เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือทําปริญญานิพนธ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
ในการแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 
อาจารยชูศรี ศรีม่ันคงธรรม   โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทวโิรฒ  
        ประสานมิตร (ฝายมัธยม)       
 
มาสเตอรศักดา  ทองหยัด    โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
 
มาสเตอรจุลธชั  อัครธราดล   โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
 
อาจารยศรินทร  จ้ีเพ็ชร       โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทวโิรฒ  
        ประสานมิตร (ฝายมัธยม)       
 
อาจารยนิภา หวังหิรัญโชติ     โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
 
อาจารยจีราภรณ  อรุณศรีพิมาน  โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลยั 
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ภาคผนวก ข 
  
 -  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ืองเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
 -  คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตร 
  ในครอบครวั 
 -  คะแนนความพึงพอใจในการเรียนของกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 
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ตาราง 4  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว 
 

ขอที่ คา p คา r ขอที่ คา p คา r 
      

1 .62 .57 21 .40 .67 
2 .62 .57 22 .37 .20 
3 .67 .53 23 .30 .27 
4 .60 .53 24 .35 .03 
5 .55 .43 25 .28 .37 
6 .62 .30 26 .35 .30 
7 .60 .27 27 .40 .20 
8 .60 .47 28 .40 .40 
9 .58 .50 29 .30 .40 
10 .52 .43 30 .33 .53 
11 .60 .33 31 .33 .53 
12 .55 .43 32 .40 .40 
13 .57 .53 33 .35 .23 
14 .52 .50 34 .32 .43 
15 .47 .33 35 .32 .43 
16 .45 .57 36 .32 .43 
17 .55 .50 37 .27 .20 
18 .43 .47 38 .27 .20 
19 .58 .50 39 .35 .70 
20 .48 .50 40 .32 .03 

      

 
 แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ัน .89 
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ตาราง 5  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เรื่องเศรษฐศาสตร 
     ในครอบครัวของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

1 27 36 9 19 19 0 9 3.13 52.71 
2 24 30 6 13 22 9 -3 1.51 3.03 
3 19 29 10 15 18 3 7 7.67 18.15 
4 23 30 7 18 22 4 3 .05 10.63 
5 22 26 4 23 31 8 -4 10.43 .55 
6 18 30 12 14 28 14 -2 22.75 45.43 
7 25 26 1 18 18 0 1 38.81 52.71 
8 16 25 9 18 23 5 4 3.13 5.11 
9 28 36 8 16 22 6 2 .59 1.59 
10 21 32 11 10 26 16 -5 14.21 76.39 
11 20 26 6 24 34 10 -4 1.51 7.51 
12 28 39 11 27 37 10 1 14.21 7.51 
13 23 33 10 24 31 7 3 7.67 .07 
14 22 31 9 23 31 8 1 3.13 .55 
15 16 28 12 13 21 8 4 22.75 .55 
16 25 31 6 16 27 11 -5 1.51 13.99 
17 26 27 1 20 24 4 -3 38.81 10.63 
18 21 29 8 21 31 10 -2 .59 7.51 
19 26 31 5 27 33 6 -1 4.97 1.59 
20 23 35 12 19 25 6 6 22.75 1.59 
21 22 29 7 11 20 9 -2 .05 3.03 
22 23 23 0 21 30 9 -9 52.27 3.03 
23 27 37 10 25 25 0 10 7.67 52.71 
24 20 23 3 24 21 -3 6 17.89 105.27 
25 21 32 11 20 25 5 6 14.21 5.11 
26 19 23 4 13 19 6 -2 10.43 1.59 
27 21 27 6 15 29 14 -8 1.51 45.43 
28 20 29 9 16 21 5 4 3.13 5.11 
29 27 35 8 14 21 7 1 .59 .07 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

30 19 30 11 18 25 7 4 14.21 .07 
31 26 38 12 20 29 9 3 22.75 3.03 
32 26 27 1 23 29 6 -5 38.81 1.59 
33 20 27 7 16 21 5 2 .05 5.11 
34 20 29 9 28 34 6 3 3.13 1.59 
35 21 29 8 26 30 4 4 .59 10.63 
36 23 28 5 24 32 8 -3 4.97 .55 
37 21 30 9 24 26 2 7 3.13 27.67 
38 25 36 11 23 31 8 3 14.21 .55 
39 24 30 6 29 30 1 5 1.51 39.19 
40 15 24 9 27 36 9 0 3.13 3.03 
41 22 29 7 26 25 -1 8 .05 68.23 
42 27 35 8 30 31 4 4 .59 10.63 
43 25 27 2 16 29 13 -11 27.35 32.95 
44 23 29 6 21 33 12 -6 1.51 22.47 
45 22 26 4 16 26 10 -6 10.43 7.51 
46 23 29 6 16 25 9 -3 1.51 3.03 
47 19 26 7 17 25 8 -1 .05 .55 
48 23 31 8 16 24 8 0 .59 .55 
49 22 25 3 13 21 8 -5 17.89 .55 
50 16 25 9 16 25 9 0 3.13 3.03 
51 24 29 5 25 36 11 -6 4.97 13.99 
52 20 30 10 21 33 12 -2 7.67 22.47 
53 19 26 7 22 27 5 2 .05 5.11 
54 19 29 10 21 32 11 -1 7.67 13.99 
55 24 32 8 16 21 5 3 .59 5.11 
56 29 32 3 25 36 11 -8 17.89 13.99 
57 23 28 5 20 33 13 -8 4.97 32.95 
58 17 24 7 19 30 11 -4 .05 13.99 
59 26 36 10 20 30 10 0 7.67 7.51 
60 27 33 6 20 25 5 1 1.51 5.11 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

ΣX1                   =        1,343 
ΣX2                   =        1,777 
   1X                  =        22.38 
  2X                   =        29.62 
MD1                   =          7.23 
Σ (D1 – MD1)2      =      550.56  

ΣX1                   =        1,191 
ΣX2                    =        1,627 
   1X                  =        19.85 
  2X                   =        27.12 
MD2                   =          7.26 
Σ (D2 – MD2)2      =      917.14 
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ตาราง 6  คะแนนความพึงพอใจในการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

1 1.10 1.13 .03 1.10 2.13 1.03 -1.00 .72 .02 
2 1.00 2.13 1.13 1.13 2.23 1.10 .03 .06 .05 
3 1.10 2.07 .97 1.17 2.27 1.10 -.13 .01 .05 
4 1.07 2.07 1.00 1.13 2.20 1.07 -.07 .01 .03 
5 1.00 2.07 1.07 1.00 2.00 1.00 .07 .03 .01 
6 1.10 2.00 .90 1.17 2.20 1.03 -.13 .00 .02 
7 1.07 2.10 1.03 1.12 2.20 1.07 -.03 .02 .03 
8 3.00 2.00 -1.00 1.17 2.23 1.07 -2.07 3.53 .03 
9 1.07 2.00 .93 1.17 2.23 1.07 -.13 .00 .03 
10 1.07 2.10 1.03 1.12 2.17 1.03 .00 .02 .02 
11 1.07 2.10 1.03 1.83 2.73 .90 .13 .02 .00 
12 1.10 2.07 .97 1.93 2.90 .97 .00 .01 .01 
13 1.07 2.07 1.00 1.83 2.77 .93 .07 .01 .00 
14 1.00 2.00 1.00 2.07 2.60 .83 .17 .01 .00 
15 2.93 3.00 .07 1.83 3.00 1.17 -1.10 .66 .08 
16 1.07 2.07 1.00 2.43 3.00 .57 .43 .01 .10 
17 1.00 2.00 1.00 2.17 1.13 -1.03 2.03 .01 3.66 
18 1.10 2.00 .90 1.67 2.00 .33 .57 .00 .30 
19 2.10 3.00 .90 2.07 2.87 .80 .10 .00 .01 
20 1.00 2.90 1.90 1.07 2.07 1.00 .90 1.04 .01 
21 1.00 2.00 1.00 1.17 2.20 1.03 -.03 .01 .02 
22 2.10 2.90 .80 1.07 2.07 1.00 -.20 .01 .01 
23 2.00 2.07 .07 1.22 3.00 1.78 -1.71 .66 .81 
24 1.07 2.07 1.00 1.10 2.07 .97 .03 .01 .01 
25 1.10 2.07 .97 2.70 3.00 .30 .67 .01 .34 
26 2.10 3.00 .90 1.10 2.10 1.00 -.10 .00 .01 
27 1.10 2.10 1.00 2.00 2.87 .87 .13 .01 .00 
28 1.07 2.07 1.00 1.13 2.10 .97 .03 .01 .01 
29 2.10 3.00 .09 1.17 2.17 1.00 -.10 .00 .01 
30 1.10 2.07 .97 1.07 2.20 1.13 -.17 .01 .06 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

31 1.10 2.10 1.00 2.07 2.97 .90 .10 .01 .00 
32 1.03 2.13 1.10 1.13 2.10 .97 .13 .04 .01 
33 1.07 2.07 1.00 1.20 2.13 .93 .07 .01 .00 
34 1.07 2.00 .93 2.47 3.00 .53 .40 .00 .12 
35 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 .00 .01 .01 
36 1.13 2.07 .93 2.17 3.00 .83 .10 .00 .00 
37 2.13 3.00 .87 2.00 3.00 1.00 -.13 .00 .01 
38 2.03 3.00 .97 2.10 3.00 .90 .07 .01 .00 
39 1.10 2.07 .97 2.00 2.93 .93 .03 .01 .00 
40 1.10 2.07 .97 1.20 2.20 1.00 -.03 .01 .01 
41 1.00 2.00 1.00 1.20 2.20 1.00 .00 .01 .01 
42 1.03 2.10 1.07 1.20 2.17 .97 .10 .03 .01 
43 1.07 2.10 1.03 1.20 2.20 1.00 .03 .02 .01 
44 1.10 2.13 1.03 1.20 2.20 1.00 .03 .02 .01 
45 1.10 2.07 .97 1.17 2.17 1.00 -.03 .01 .01 
46 2.00 2.87 .87 1.20 2.20 1.00 -.13 .00 .01 
47 1.07 2.10 1.03 1.20 2.00 .80 .23 .02 .01 
48 1.10 2.10 1.00 2.17 1.17 -1.00 2.00 .01 3.53 
49 1.03 2.00 .97 1.20 2.20 1.00 -.03 .01 .01 
50 1.13 2.03 .90 1.23 2.23 1.00 -.10 .00 .01 
51 1.10 2.10 1.00 1.23 2.20 .97 .03 .01 .01 
52 1.00 2.07 1.07 1.23 2.23 1.00 .07 .03 .01 
53 1.10 2.03 .93 1.17 2.00 .83 .10 .00 .00 
54 2.00 2.03 .03 1.20 2.20 1.00 -.97 .72 .01 
55 1.07 2.10 1.03 1.20 2.20 1.00 .03 .02 .01 
56 1.07 2.03 .97 1.20 2.20 1.00 -.03 .01 .01 
57 1.07 2.07 1.00 1.23 2.13 .90 .10 .01 .00 
58 1.00 2.00 1.00 1.23 2.23 1.10 .00 .01 .01 
59 1.10 2.07 .97 1.20 2.00 .80 .17 .01 .01 
60 2.07 2.07 .00 1.23 2.23 1.00 -1.00 .77 .01 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
คนที่ 

กอน หลัง D1 กอน หลัง D2 

 

D1-D2 
 

(D1-MD1)2 
 

(D2-MD2)2 

          

ΣX1                 =        77.73 
ΣX2                  =        130.81 
   1X                 =        2.17 
  2X                  =        1.29 
MD1                   =          .88 
Σ (D1 – MD1)2  =        8.73  

ΣX1                   =        87.36 
ΣX2                   =        140.7 
   1X                  =        2.34  
  2X                  =        1.45  
MD2                   =          .88 
Σ (D2 – MD2)2  =        9.57 
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ภาคผนวก ค 
 
   -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร 
    เรื่อง เศรษฐศาสตรในครอบครัว 
   -  แบบทดสอบวัดความพึงพอใจในการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร เร่ือง เศรษฐศาสตรในครอบครัว 

 
คําชี้แจง  
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนฉบับน้ี มีขอสอบทั้งหมด 40 ขอ ใชเวลา  
1 ชั่วโมง 
 2.  คําถามในแบบทดสอบนี้เปนแบบเลอืกตอบทั้งสิ้น คือ คําถามแตละขอจะใหเลือก
คําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจาก  ก  ข  ค  ง  หรือ  จ  ที่ใหไว เม่ือเลือกคําตอบใด 
ใหไปขีดกากบาทในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยางการตอบตัวเลือก ก 

 
ขอ ก ข ค ง จ 
0 X     

 
 ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหม ใหขีดทับคําตอบเดิมใหชัดเจน  
 แลวเลือกคําตอบใหม ดังตัวอยางการเปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือก ก เปนตัวเลือก ค 

 
ขอ ก ข ค ง จ 
0 X  X   

 
 3.  ถาพบขอยาก ควรเวนขามไปทําขออ่ืนกอน เม่ือมีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทาํใหม 
นักเรียนอยาขดีเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี้ ใหขีดตอบลงในระดาษคําตอบ
เทานั้น 
 4.  หลังจากทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
สงคืนกรรมการคุมสอบดวย 
 5.  นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขทีล่งในกระดาษคําตอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ขอใด 
     ก.  กลุมชนที่ยึดม่ันในหลักเศรษฐกิจเดียวกัน 
     ข.  กลุมชนของสถาบันที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกจิ 
     ค.  กลุมชนที่มีขบวนปฏิบตัิที่คลายคลึงกัน 
     ง.  กลุมของสถาบันที่มีขบวนปฏิบัตคิลายกัน 
 จ.  กลุมของสถาบันที่เกี่ยวของกับการบริโภค 
2.  ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศจะแตกตางกันเปนเพราะปจจัยในขอใด 
 ก.  สังคมของประเทศนั้น 
 ข.  บทบาทของบุคคลในประเทศนั้น 
 ค.  ความตองการของบุคคลในประเทศนัน้ 
 ง.  ความสัมพันธของปจจัยในการผลิต 
 จ.  ผูที่มีอํานาจในประเทศนัน้ 
3.  การประกอบอาชีพของประชากรในแตละภาคของประเทศไทย แตกตางกันดวยเหตผุลในขอใด 
 ก.  ความถนัดของประชากรตางกัน 
 ข.  ลักษณะดนิมีความสมบรูณตางกัน 
 ค.  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศตางกัน 
 ง.  จํานวนประชากรตางกัน 
 จ.  วัฒนธรรมและประเพณตีางกนั 
4.  ระบบเศรษฐกิจที่รัฐควบคุมกิจการสวนใหญอาจมีผลเสียในลักษณะใด 
 ก.  สินคาที่รัฐผลิตมักมีคุณภาพไมดี 
 ข.  รัฐไมสามารถผลิตสินคาบางอยางได 
 ค.  สินคาและบริการที่รัฐผลติมีราคาสูงเกนิไป 
 ง.  สินคาที่รัฐผลิตเปนสินคาที่ไมทันสมัย 
 จ.  สินคาที่รัฐผลิตมักไมตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 
5.  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดอยูในระบบเศรษฐกิจแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 ค.  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 
 ง.  ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการ 
   จ.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
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6.  ขอใดเปนการจัดสรรทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ก.  ดิน นําเงินที่ไดจากการขายเสื้อผาไปซ้ือรถยนต 
 ข.  อากาศ นําเสื้อผาของพี่ไปขายทีต่ลาดนัด 
 ค.  ลม ใหพายุซ่ึงเปนพนักงานสงของทําบัญชีสงสินคา 
 ง.  ไฟ นําที่ดินซึ่งเปนมรดกตกทอดจากคุณพอไปขายเก็งกําไร 
 จ.  นํ้า ใชเวลาหลังเลิกงานไปเรียนศึกษาผูใหญ ภาคค่าํ      
7.  ปจจัยการผลิต ไดแกอะไรบาง  
 ก.  เงิน ทอง แรงงาน ตลาด 
 ข.  ที่ดิน แรงงาน ทุน ตลาด 
 ค.  ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการ 
 ง.  ทุน ตลาด สินเชื่อ ผูประกอบการ 
 จ.  แรงงาน สินเชื่อ ทอง ตลาด 
8.  การกระทําในขอใด ไมถือวาเปนการผลิต 
 ก.  การชิมอาหารที่ปรุงจําหนาย 
 ข.  การเพาะปลูก 
 ค.  การประกันภัย 
 ง.  การโฆษณา 
 จ.  การดมดอกกุหลาบ 
9.  ขอใดไมใชการขาดคุณธรรมในการผลิต 
 ก.  กอยใสฟอรมาลินแชอาหารสด 
 ข.  เกผลิตกระเปาเลยีนแบบสินคาตางประเทศ 
 ค.  กุงฉีดยาฆาแมลงกอนเก็บพืชผล   
 ง.  กานตผลิตสินคา OTOP ดวยมือของตนเอง 
 จ.  กี้ใสสีผสมอาหารใหอาหารดูนารับประทาน 
10.  หลังเกิดสภาวะน้ําทวม ทําใหขาวมีราคาแพง ถือเปนการเปลี่ยนแปลงราคาสนิคา จาก
สาเหตุใด 
 ก.  เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 
 ข.  เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเหตุการณไมปกต ิ
 ค.  เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม 
 ง.  เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
 จ.  เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขาย 
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11. ปจจัยขอใดที่มีอิทธิพลตอความตองการเสนอขายของผูผลิตมากที่สุด 
 ก.  แฟชั่นตามสมัยนิยม 
 ข.  จํานวนประชากร 
 ค.  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
 ง.  รายไดของบุคคล 
 จ.  ภาษีของสินคา 
12.  ความซับซอนของระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากคนเราสวนมากผลติสิ่งของตางๆ เพ่ือ
จุดประสงคในขอใด 
 ก.  เพ่ือนํามาใชบริโภคเอง 
 ข.  เพ่ือขาย มิใชบริโภคเอง 
 ค.  เพ่ือใหเกดิความเหมาะสมกับราคาสนิคา 
 ง.  เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ 
 จ.  เพ่ือการแขงขันในการผลิต 
13.  คุณธรรมขอใดที่ผูผลติหรือผูประกอบการคํานึงมากที่สุด 
 ก.  ความซื่อสตัย ไมเอาเปรยีบผูบริโภค 
 ข.  รักษาสิ่งแวดลอม พรอมคืนกําไรใหลกูคา 
 ค.  ความตรงตอเวลา ความทันสมัยของผลผลติ 
 ง.  ใหสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกลูกจางรักษาความสะอาดของสถานที่ 
 จ.  พยายามใชวัสดุที่มีในทองถิ่นของตน 
14.  ในปจจุบันระบบธุรกจิมีการแขงขันสูงมากทําใหผูผลิตและผูขายบางรายขายสินคาที่ไมได
มาตรฐาน ถานักเรียนเปนรฐับาลควรดําเนินการอยางไร 
 ก.  ควบคุมราคา และลดการผลิตลง 
 ข.  ควบคุมราคา และควบคมุการคา 
 ค.  ควบคุมการผลิต และยกเลิกสินคาชนิดนั้น 
 ง.  ควบคุมราคา และขอความรวมมือจากรานคา 
 จ.  ควบคุมการผลิต และใหมีผูผลิตเพียงเจาเดียว 
15. ขอใดมีความหมายตรงกับคําวา “บริโภค” มากที่สุด 
 ก.  การใชเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ 
 ข.  การเลือกซื้อสินคาและบริการตามความตองการ 
 ค.  การแกปญหาในการเลอืกซื้อสินคา 
 ง.  การใชบรกิารของสินคาอยางถูกวิธ ี
 จ.  การใชจายเพื่อการรับประทาน 
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16.  การซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพไดในราคาประหยัด จะชวยใหผูบริโภคเห็นความสําคัญ
ในดานใด 
 ก.  การนําเงินที่เหลือไปฝากธนาคารได 
 ข.  การนําเงินที่เหลือไปลงทุน 
 ค.  การนําเงินที่เหลือไปเกบ็ออม 
 ง.  การนําเงินที่เหลือไปซ้ือสินคาและบรกิารอื่น 
 จ.  การนําเงินไปชวยเหลอืสังคม 
17.  การที่ผูซ้ือสินคาและบริการมีความรูเกี่ยวกับสินคาชนิดนั้น จะเกิดประโยชนอยางไร  
 ก.  จะไดสินคาในราคาประหยัด 
 ข.  จะไดสินคาตรงกับความตองการ 
 ค.  จะไดสินคาตามแฟชั่น 
 ง.  จะไดสินคาในเวลาที่ตองใช 
 จ.  จะไดสินคาที่หายากและไมซํ้า 
18.  หากผูบรโิภคไมไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาและบริการที่ไมไดมาตรฐาน นักเรียน
ควรดําเนินการในขอใด เปนอันดับแรก 
 ก.  มีการฟองรองในการซื้อสินคา 
 ข.  มีจดหมายรองเรียนไปยังผูขาย 
 ค.  สามารถไปแจงที่สถานีตํารวจ] 
 ง.  มีการฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ.  มีจดหมายรองเรียนไปยังบริษัทผูผลติ 
19.  หากตองการซื้อสินคาที่สามารถใชไดหลายโอกาสและไมลาสมัยเร็ว ควรเลือกซื้อโดย
พิจารณาจากอะไร 
 ก.  ราคา 
 ข.  คุณภาพ 
 ค.  รูปแบบ 
 ง.  ความทนทาน 
 จ.  หนังสือแฟชั่น 
20.  ผูบริโภคที่ดีควรปฏบิตัติามหลักการซื้อสินคาในขอใดมากที่สุด 
 ก.  พยายามซื้อของเปนจํานวนมาก ๆ เขาไว 
 ข.  ซ้ือดวยเงินสดเพื่อใหไดสินคาในราคาถูก 
 ค.  กําหนดเวลาซื้อใหเหมาะสม เพ่ือใหไดสินคาและบริการที่ดี 
 ง.  ซ้ือจากแหลงใหมๆ ของสินคาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา 
 จ.  วางแผนการซื้อและทําบัญชีไวลวงหนา 
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21.  สถาบันการเงินใดที่ดําเนินการรับฝากและใหกูยืมเงินแกบุคคลทีเ่ปนสมาชิกเทานั้น 
 ก.  ธนาคารพาณิชย 
 ข.  สหกรณออมทรัพย 
 ค.  ธนาคารออมสิน 
 ง.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 จ.  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
22.  การซื้อสินคาในลักษณะใด ผิดหลักการเลือกซื้อสินคาของครอบครัว 
 ก.  ซ้ือตามการโฆษณา 
 ข.  ซ้ือสินคาที่อยูในระยะลดราคา 
 ค.  ซ้ือของเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยเงินสด 
 ง.  ซ้ือสินคาจากแหลงผลิตหรือแหลงที่มีสินคาจํานวนมาก 
 จ.  สํารวจราคาและคุณภาพสินคากอนซ้ือ 
23.  วิชาตองการกูยืมเงินเพ่ือปลูกบานโดยมีที่ดินเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เขาควรติดตอ
หนวยงานทางการเงินใด 
 ก.  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 ข.  ธนาคารออมสิน 
 ค.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ง.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 จ.  ธนาคารไทยพาณิชย 
24.  นักธุรกิจสวนใหญใชบริการเงินฝากประเภทใดกบัธนาคารพาณิชย เพ่ือความสะดวกในการ
สั่งจายเงินไดรวดเร็วและไมตองพกพาเงินจํานวนมากติดตวัไป 
 ก.  เงินฝากเผื่อเรียก 
 ข.  เงินฝากประจํา 
 ค.  เงินมากออมทรัพย 
 ง.  เงินฝากสินมัธยัสถ 
 จ.  เงินฝากกระแสรายวัน 
25.  แหลงเงินทุนสวนใหญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มาจากแหลงใด  
 ก.  เงินทุนสํารองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเอง 
 ข.  กูจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 ค.  เงินทุนจากธนาคารพาณิชย 
 ง.  เงินกูจากธนาคารอาคารสงเคราะห 
 จ.  เงินกูจากธนาคารออมสิน 
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26.  สถาบันการเงินทําใหกูยืมแกบุคคลทัว่ไปโดยรับเครื่องใชทั้งใหมและใชแลวไวเปนการ
ประกันชําระหนี้ และคิดดอกเบี้ยแกผูกูยมื สถาบันดังกลาวเรียกวาอะไร 
 ก.  บริษทัเงินทุน 
 ข.  ธนาคารพาณิชย 
 ค.  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร 
 ง.  โรงรับจํานํา 
 จ.  บริษัทประกันชีวติ 
27.  องคประกอบของภูมิอากาศที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุด คือขอใด 
 ก.  อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน 
 ข.  ธรณีสัณฐาน 
 ค.  ความใกลไกลทะเล 
 ง.  การวางตวัของภูเขา 
 จ.  ที่ตั้งตามละติจูด 
28.  ภาคกลางของไทยปลกูขาวไดผลผลิตตอไรสูงเปนเพราะเหตุใด 
 ก.  พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา 
 ข.  พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบ อยูบริเวณสองฝงแมนํ้า 
 ค.  พ้ืนที่เพาะปลูกอยูในเขตที่ราบสูง ไมมีปญหาน้ําทวมขัง 
 ง.  พ้ืนที่สวนใหญเปนปาไม จึงเปนแหลงเก็บกักน้ํา 
 จ.  พ้ืนที่เพาะปลูกอยูใกลทะเล ทําใหไดรับปริมาณน้ําฝนมากตลอดป 
29.  ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจของภาคใดในประเทศไทย 
 ก.  ภาคเหนือ 
 ข.  ภาคกลาง 
 ค.  ภาคใต 
 ง.  ภาคตะวันออก 
 จ.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.  ขอใดไมใชประโยชนของการรวมกลุมอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเอง 
 ก.  สรางอํานาจตอรอง 
 ข.  มีรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
 ค.  ระดมทุนไดมากจากสมาชิก 
 ง.  ไดสังสรรคสนุกสนานกบัผูประกอบอาชีพเดียวกัน 
 จ.  ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นจากหลาย ๆ บุคคล 
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31.  “กระถิน ลักลอบขายของหนีภาษี” แสดงวา กระถนิขาดธรรมะขอใด 
 ก.  เมตตา กรุณา 
 ข.  ฉันทะ วิริยะ 
 ค.  สติ สัมปชัญญะ 
 ง.  หิริ โอตัปปะ 
 จ.  เบญศลี เบญจธรรม 
32.  เกณฑตัดสินความดี – ชั่ว ในแงเศรษฐกิจควรใชกบัการกระทําของผูใด 
 ก.  น่ิมไมบอกคนไขของเขาวาตองจายคารักษาแพงมาก 
 ข.  นองไมยอมไปทํางานที่ตางจังหวัด 
 ค.  นุนไมจัดงานเลี้ยงฉลองในวันทําบุญขึน้บานใหม 
 ง.  นํ้าไมด่ืมสุราในงานเลี้ยงสังสรรคของรุน 
 จ.  นกไมไปพบแพทยตามนัด โดยกลัววาเงินจะหมด 
33.  สหกรณ หมายความวาอะไร 
 ก.  องคกรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุงหวังผลกําไรเปนหลัก  
 ข.  องคกรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
 ค.  องคกรธรุกิจที่เปรียบเสมือนพอคาคนกลางระหวางผูผลิตกบัผูบรโิภค  
 ง.  องคกรที่มีบุคคลจากหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาดําเนินงาน 
 จ.  องคกรที่ตองอยูภายใตการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย 
34.  การดําเนินการของสหกรณมีความสัมพันธกับหลักการประชาธิปไตยตามขอใด 
 ก.  เปดรับสมาชิกเฉพาะผูที่มีรายไดสูง 
 ข.  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
 ค.  สมาชิกทกุคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 ง.  การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณถูกตองตามกฎหมาย 
 จ.  อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับประธานสหกรณ 
35.  นายเคนมีที่ดินอยู 5 ไร เขาตองการปลูกออยจํานวน 10 ไร เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น  
ดังน้ันเขาควรสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณประเภทใด ที่สามารถจัดสรรที่ดินใหเขาเชาปลูกออยได 
 ก.  สหกรณนิคม 
 ข.  สหกรณประมง 
 ค.  สหกรณบริการ 
 ง.  สหกรณการเกษตร 
 จ.  สหกรณออมทรัพย 
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36.  ปจจุบันมีการลงขาวเชิญชวนใหคนไทยกินขาวกลอง เพราะมีคุณคาทางอาหาร ขอความนี้
สอดคลองกับเรื่องใดมากที่สุด 
 ก.  นโยบายของรัฐ 
 ข.  การวิเคราะห 
 ค.  การคาขาย 
 ง.  ภูมิปญญา 
 จ.  ปลูกกระแสนิยมไทย 
37.  สาเหตุสาํคัญที่ทําใหศลิปะพ้ืนฐานเสื่อมความนิยม จนบางอยางสูญไป เปนเพราะสาเหตุใด
มากที่สุด 
 ก.  ขาดการพัฒนา 
 ข.  เวลาเปนสิ่งที่มีคามากขึ้น 
 ค.  ขาดการอนุรักษ 
 ง.  ประชาชนมีการศึกษาสงูขึ้น 
 จ.  ศิลปะพ้ืนฐาน 
38.  การใชทรัพยากรธรรมชาติ ควรใชอยางไร จึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. ใชแตนอย และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ข. จํากัดจํานวนการใช 
 ค. ใชใหเพียงพอกับความตองการ 
 ง. ใชเทาที่มีอยู 
 จ. ใชเฉพาะทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น 
39.  เศรษฐกจิพอเพียงเปนระบบเศรษฐกจิที่ยึดหลักตรงกับสํานวนไทยในขอใด 
 ก.  นํ้าขึ้นใหรีบตัก 
 ข.  ชา ๆ ไดพราเลมงาม 
 ค.  ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน 
 ง.  เงินคืองานบันดาลสุข 
 จ.  อยาหวังนํ้าบอหนา 
40.  การปฏิบัติของบุคคลใดตอไปน้ีที่ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก.  ขนม ใชจายอยางประหยัด โดยตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออก 
 ข.  ขนุน ใชจายอยางตระหนี่ถี่เหนียวจนทําใหเปนโรคขาดสารอาหาร 
 ค.  ขม้ิน ติดตามขาวเศรษฐกิจเพ่ือดูภาวะตลาดหุนไทย 
 ง.  ขอม ทํางานหนักโดยไมพักผอนเพ่ือเก็บเงินไวซ้ือรถ 
 จ.  เขย รับทํางานพิเศษเพือ่นําเงินไปซื้อเกมคอมพิวเตอร 
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แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ 
 
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับคําตอบที่นักเรียน 
               มีความเห็นสอดคลองกับขอความ 

 
ระดับความพึงพอใจ ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนตอไปนี้ในระดับใด    
1. การเปรียบเทียบเนื้อหาใหเห็นความสัมพันธกับชีวิตจริงและสังคม    
2. เนื้อหาความรูที่ไดจากการเรียนเพียงพอท่ีจะนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน    
3. ความตอเนื่องและลําดับขั้นตอนของเนื้อหา    
4. การสอนที่ทําใหนักเรียนพบวิธีการเรียนรูดวยตนเอง    
5. การใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู    
6. การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา    
7. การไดศึกษาในสถานการณจริง    
8. การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเรื่อง    
9. ความเหมาะสมของการแบงเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเรื่อง    
10. การสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง    
11. มีการอภิปรายระหวางนักเรียนดวยกันและระหวางนักเรียนกับครู    
12. การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยแนะนํา    
13. ครูเปนผูชี้แนะแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม    
14. การมีบทบาทและรวมกิจกรรมของกลุม     
15. บรรยากาศการเรียนเปนกันเองและสนุกสนาน    
16. บรรยากาศการเรียนมีความเปนประชาธิปไตย    
17. กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน    
18. มีการเชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาตาง ๆ    
19. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน    
20. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลตนเองและประเมินผลเพ่ือนในหอง    
21. การเรียนการสอนนี้ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือจะนําทักษะและความรู
ตางๆ ไปใชไดจริง 

   

22. บทบาทของนักเรียนที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการเรียนการสอน    
23. ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู    
24. ความสัมพันธระหวางนักเรียนในกลุม    
25. ความสัมพันธระหวางนักเรียนในหอง    
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ระดับความพึงพอใจ ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
26. ความเหมาะสมของประเด็นปญหาหรือเหตุการณที่เปนเสนทางเดินเรื่อง    
27. นักเรียนไดเรียนรูดานธรรมชาติ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการเมือง และวิถีชีวิต
ผสมผสานกันไปกับเนื้อหาวิชา 

   

28. คุณคาของงานที่นักเรียนแตละกลุมไดรวมกันทําขึ้น    
29. การประเมนิกระบวนการและพฤติกรรมของนักเรียนควบคูไปกับการประเมินผล
งานของนักเรียน 

   

30. ถาพิจารณาในทุกแงทุกมุมแลวนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอน    
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ภาคผนวก ง 
 
    -  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบสตอรี่ไลน 
    -  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบเกมสถานการณจําลอง 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
(วิธีสตอรี่ไลน) 

(บูรณาการกับภูมิศาสตรและหนาที่ – พลเมือง) 
 
สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ   ภาคเรียนที่  1          เวลา  120 นาที 
 
สาระสําคัญ 
 ระบบเศรษฐกจิในแตละประเทศยึดถือเปนหลักนั้น ขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมการณ และการเมืองการปกครอง เปนสิ่งสําคัญของแตละประเทศจะใชเปนหลักการเลือก
ระบบเศรษฐกจิในสังคมประชาธิปไตย 
 
จุดประสงค 
 1.  นักเรียนบอกถึงความสาํคัญของระบบเศรษฐกิจทีมี่อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตได 
 2.  นักเรียนอภิปรายสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกระบบเศรษฐกิจของประเทศได 
 3.  นักเรียนสามารถเสนอแนะวิถีการดําเนินชีวติอยางมีความสุขในระบบเศรษฐกิจ 
แบบสงัคมประชาธิปไตย 
 
สาระการเรียนรู     
 1.  ความสําคญัของระบบเศรษฐกิจ 
 2.  รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 3.  สิ่งที่มีอิทธพิลตอการเลือกแบบระบบเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ข้ันเตรียม 
  1.1  แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 – 6 คน โดยสมาชิกในกลุมจะคละกัน
ตามความสามารถ ซ่ึงสมาชิกจะมีทั้งคนเกง ปานกลาง และออน อยูในกลุมเดียวกนั เม่ือไดกลุม
แลวใหนักเรียนรวมกันตั้งชือ่กลุมของตน จากนั้นแบงหนาที่ในกลุม มีประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และสมาชิกในกลุม 
  1.2  ตวัแทนกลุมมารับเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของ 
ประเทศไทย และผลผลิตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคตางๆ รูปแบบของ
ระบบเศรษฐกจิ เหตุการณ วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 
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 2.  ข้ันปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนการสอน 
  นักเรียนตอบคําถามนํามาปฏิบัติกิจกรรมในแตละตอนตามเสนทางการเดินเรื่อง  
5 ตอน โดยมีเสนทางการเดินเรื่อง ดังน้ี 
 

ประเทศของเรา 
↓ 

บุคคลทีเ่ก่ียวของ 
↓ 

กิจกรรมการดําเนินชีวติ 
↓ 

เหตุการณสาํคัญที่เกิดข้ึน 
↓ 

แนวทางการแกไข 
 
 
ตารางกิจกรรมในสตอรี่ไลน 

 

เสนทางการเดินเรื่อง คําถามนํา กิจกรรม ส่ือการเรียน 
ประเทศของเรา 1. ลักษณะภูมิ

ประเทศที่โดดเดน
ของประเทศมี
อะไรบาง 

1. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ถึงลักษณะภูมิประเทศที่โดด
เดนของประเทศไทยมี
อะไรบาง  แลวรวมกันสราง
ประเทศไทย  ลงในกระดาษ
ขาว – เทา ที่สมมติเปน
พื้นที่ของประเทศ 
2. สงตัวแทนกลุมนําเสนอ
ผลงาน 

- แผนที่ประเทศไทย 
- กระดาษขาว – เทา 
- เศษวัสดุ 
- กระดาษโปสเตอร 
- กระดาษแกวสีฟา 
- สกอตไบท 
- กาว คัตเตอร กรรไกร 
- เอกสารประกอบ 
การเรียนเรื่อง ลักษณะ 
ภูมิประเทศของประเทศไทย 
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เสนทางการเดินเรื่อง คําถามนํา กิจกรรม ส่ือการเรียน 
บุคคลที่เกี่ยวของ 1. บุคคลตาง ๆ ใน

ประเทศที่มีหนาที่ 
เกี่ยวของกับระบบ 
เศรษฐกิจแตละคน 
มีบทบาทในการ 
ทําหนาที่อยางไร 

1. ใหนักเรียนรวมกัน
อภิปราย วาในประเทศมี
บุคคลใดบางที่เกี่ยวของกับ
ระบบเศรษฐกิจและกําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคคล
ดังกลาว และสมมติวา 
สมาชิกในกลุมคือบุคคลนัน้ 
พรอมทั้งสรางตัวละคร โดย
ทําเปนหุนหรือตุกตาขึ้นเปน
ตัวแทนนักเรียนเอง 
2. ตัวแทนกลุมแนะนําตัว
สมาชิกโดยใชตัวละครที่
สรางขึ้นบอกลกัษณะของ
บุคคลทั้งหมด 

- ไม 
- เศษผา 
- กระดาษ 
- กาว กรรไกร คัตเตอร 
- สีไม สีเมจิก 

กิจกรรมการดาํเนิน 
ชีวิต 

1. สิ่งที่เปนปจจัยใน
การเลือกที่จะ
ตัดสินใจวา ประเทศ
จะเลือกใชระบบ
เศรษฐกิจ แบบใด 
จะใชหลักเกณฑใด 
ในการตัดสินใจ 

1. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ถึงหลักเกณฑในการ
ตัดสินใจวา จะใชหลักเกณฑ
ใดในการตัดสินใจวา
ประเทศจะใชระบบ
เศรษฐกิจแบบใด และมีการ 
วางแผนจัดการใหประเทศ 
เจริญกาวหนาอยางไร โดย
สมาชิกในกลุมชวยกัน 
เรียบเรียงใหเปนเรื่องราว 
2. ตัวแทนกลุมนําเสนอ 

- เอกสารประกอบ 
การเรียนเรื่อง รูปแบบ 
ของระบบเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตของกจิกรรม 
ทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทย 
ในภาคตาง ๆ 

เหตุการณสําคัญ 
ที่เกิดขึ้น 

1. วิกฤตเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ.2540 มี
สาเหตุ จากอะไร 
และจะ  สามารถ
แกไข ไดอยางไร 

1. นักเรียนรวมกันเสนอ
แนวคิดถึงเหตุการณวิกฤต
เศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2540 
วามีสาเหตุมาจากอะไร 
2. นักเรียนจะชวยกันแกไข
ปญหาอยางไร 
3. ทุกกลุมนําเสนอ
เหตุการณและแนวทาง
แกไขหนาชั้น 

- เอกสารประกอบ 
การเรียนเรื่อง 
วิกฤตเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 
- ภาพเหตุการณ 
วิกฤตเศรษฐกิจ 
ใน พ.ศ. 2540 
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เสนทางการเดินเรื่อง คําถามนํา กิจกรรม ส่ือการเรียน 
แนวทางแกไข 1. นักเรียนจะมี

นโยบายอยางไรเพื่อ
กอใหเกิดความเปน
ธรรมในสังคมตาม
ระบบเศรษฐกิจ 

1. ใหนักเรียนเปนรัฐบาล 
และจงบรรยายสั้น ๆ หรอื
เปนขอ ๆ วาจะดําเนิน
นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีเปาหมายเพื่อ
กอใหเกิดความเปนธรรมใน
สังคมไดอยางไร 

 

 
 3.  ข้ันสรุป 
  ตัวแทนกลุมนําเสนผลงานและสรุปเลาเรื่องทั้งหมดที่กลุมตนเองไดดําเนินตั้งแตตน 
 4.  ข้ันประเมนิผล 
  4.1  นักเรียนทําแบบประเมินเพ่ือนในกลุม 
  4.2  การตอบคําถามนํา 
  4.3  ผลงานจากการทํากิจกรรม 
 5.  แหลงการเรียนรู 
  5.1  เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองลักษณะภูมิประเทศของไทย ผลผลิตของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยในภาคตางๆ รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ  เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ. 2540 
  5.2  หนังสือประกอบการเรยีนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ตอนที่ 1 
 
 
 
 คําถามนํา 
  ลักษณะภูมิประเทศที่โดเดนของประเทศไทยมีอะไรบาง  
 
 
 
   
 กิจกรรมของนักเรียน 
  -  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงลักษณะภมิูประเทศที่โดดเดนของประเทศไทย 
 มีอะไรบาง แลวรวมกันสรางประเทศไทยลงในกระดาษขาว – เทา หรือฟวเจอรบอรด 
 ที่สมมติเปนพ้ืนที่ของประเทศไทย 
  -  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน 
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ตอนที่ 2 

 
 
 
 คําถามนํา 
  บุคคลตางๆในประเทศมีหนาที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ และแตละคน 
 มีบทบาทหนาที่อยางไร  
 
 
 
 
   
 กิจกรรมของนักเรียน 
  1.  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา ในประเทศมีบคุคลใดบางที่เกี่ยวของกับระบบ 
 เศรษฐกิจ และกําหนดบทบาท หนาที่ของบุคคลดังกลาว และสมมตวิา สมาชิกในกลุม 
 คือ บุคคลนั้น พรอมทั้งสรางตัวละคร โดยทําเปนหุน หรือตุกตา ขึ้นเปนตัวแทน 
  2.  ตัวแทนกลุมแนะนําตวัสมาชิก  โดยใชตวัละครที่สรางขึ้น บอกลกัษณะของ 
 บุคคลทั้งหมด 
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ตอนที่ 3 

 
 
 
 คําถามนํา 
  สิ่งที่เปนปจจัยในการเลือกที่จะตัดสินวาประเทศจะเลอืกใชระบบเศรษฐกิจแบบใด 
  จะใชหลักเกณฑใดในการตัดสินใจ  
 
 
 
   
 กิจกรรมของนักเรียน 
  1.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงหลักเกณฑในการตัดสนิใจ จะใชหลกัเกณฑใด 
 ในการตัดสินใจ วาประเทศไทยจะใชระบบเศรษฐกิจแบบใด และมีการวางแผนจัดการ 
 ใหประเทศเจริญกาวหนาอยางไร  โดยสมาชิกในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น  
 และบันทึก 
  2.  ตัวแทนกลุมนําเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

 
ตอนที่ 4 

 
 
 
 คําถามนํา 
  วิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 มีสาเหตุมาจากอะไร และจะสามารถแกไขได 
 อยางไร  
 
 
 
 
   
 กิจกรรมของนักเรียน 
  1.  ใหนักเรียนรวมกันเสนอแนวคิดถึงเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
  วามีสาเหตุมาจากอะไร 
  2.  นักเรียนจะชวยกันแกปญหาอยางไร 
  3.  ทุกกลุมนําเสนอเหตุการณและแนวทางแกไขหนาชั้น 
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ตอนที่ 5 

 
 
 
 คําถามนํา 
  นักเรียนมีแนวนโยบายอยางไร  เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมตามระบบ 
 เศรษฐกิจ  
 
 
 
   
 กิจกรรมของนักเรียน 
  -  ใหนักเรียนเปนรัฐบาล และจงบรรยายสั้นๆ หรือเปนขอๆ วาจะดาํเนิน 
 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเปาหมาย เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรม 
 ในสังคมไดอยางไร 
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แบบประมินการทํางานกลุม 
 

ลําดับ รายการ 
ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ตองปรับปรุง 
1 

1 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน     
2 ใชถอยคําสุภาพ     
3 สมาชิกในกลุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น     
4 สมาชิกรับฟงความคิดห็นของผูอ่ืน     
5 ยอมรับในความสามารถที่แตกตางกัน     
6 ใชเหตุผลในการตัดสินปญหา     
7 ยอมรับมติกลุม     
8 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการดํานินงาน     
9 สมาชิกในกลุมมีความสามัคค ี     
10 มีขั้นตอนการนําสนอ     
 รวมคะแนน     
      

 
ปญหาการทํางานในครั้งน้ี  คือ 
 1.  .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.  .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 5.  .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 



 96

แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
(วิธีเกมสถานการณจําลอง) 

(บูรณาการกับภูมิศาสตรและหนาที่ – พลเมือง) 
 
สาระ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจ   ภาคเรียนที่  1          เวลา  120 นาที 
 
สาระสําคัญ 
 ระบบเศรษฐกจิในแตละประเทศยึดถือเปนหลักนั้น ขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมการณ และการเมืองการปกครอง เปนสิ่งสําคัญของแตละประเทศจะใชเปนหลักการเลือก
ระบบเศรษฐกจิในสังคมประชาธิปไตย 
 
จุดประสงค 
 1.  นักเรียนบอกถึงความสาํคัญของระบบเศรษฐกิจทีมี่อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตได 
 2.  นักเรียนอภิปรายสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกระบบเศรษฐกิจของประเทศได 
 3.  นักเรียนสามารถเสนอแนะวิถีการดําเนินชีวติอยางมีความสุขในระบบเศรษฐกิจ 
แบบสงัคมประชาธิปไตย 
 
สาระการเรียนรู     
 1.  ความสําคญัของระบบเศรษฐกิจ 
 2.  รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 3.  สิ่งที่มีอิทธพิลตอการเลือกแบบระบบเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1.1  ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรที่มีผลตอการประกอบอาชีพหรือเศรษฐกิจไดอยางไร และแนวโนมทางเศรษฐกิจ 
ของทั่วโลก และประเทศไทย วาจะมีลักษณะอยางไร 
  1.2  ใหนักเรยีนแบงกลุม กลุมละ 5 – 6 คน โดยสมาชกิในกลุมจะคละกันตาม 
ความสามารถ ซ่ึงสมาชิกจะมีทั้งคนเกง ปานกลาง และออน อยูในกลุมเดียวกัน เม่ือไดกลุม 
แลวใหแบงหนาที่ในกลุม มีประธาน รองประธาน เลขานุการ และสมาชิกในกลุม 
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  1.3  ตวัแทนกลุมออกมารับเอกสารเพื่อใชในการศึกษา 
   -  กระดาษคําตอบ 
   -  เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง  
    ลักษณะภูมิประเทศของไทย  
    ผลผลติของกจิกรรมทางเศรษฐกิจไทยในภาคตางๆ  
    รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ  
    เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
   -  อุปกรณการเลนเกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 2.  ข้ันดําเนินการสอน 
  2.1  มอบหารายงานใหนักเรียนอานเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง ลักษณะ 
ภูมิประเทศของไทย ผลผลติของกิจกรรมทางเศรษฐกจิของไทยในภาคตางๆ รูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 
  2.2  ปฏิบตัิกจิกรรม นักเรียนในกลุมศึกษาวธิีการเลนเกม กติกา และจัดเตรียม 
อุปกรณใหพรอม กลุมใดไมเขาใจซักถามครูได เม่ือเขาใจแลวใหลงมือเลนเกม “สมคิดนอย”  
ที่แจกให 
  2.3  จําแนกแยกแยะ จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและกิจกรรม 
เกมสถานการณจําลอง ใหนักเรียนแตละกลุมเสนอแนวทางในการเลอืกระบบเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับประเทศไทย และบันทึกผลลงในกระดาษคําตอบ 
  2.4  อภิปรายผล ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอ  ตอไปน้ี 
   -  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกระบบเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับประเทศไทย 
   -  การเกิดเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ขึ้นอีก เราจะมีวิธีการ 
ปองกันอยางไร 
  2.5  ลงความเห็นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคําตอบจากการเลนเกม
สถานการณจําลองอีกครั้ง 
 3.  ข้ันวัดและประเมินผล 
  3.1  สังเกตจากการตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น การรวมกิจกรรมกลุม 
  3.2  ตรวจจากกระดาษคําตอบ 
 4.  แหลงการเรียนรู 
  4.1  เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง  
   ลักษณะภูมิประเทศของไทย  
   ผลผลติของกจิกรรมทางเศรษฐกิจไทยในภาคตางๆ  
   รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ   
   เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
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  4.2  หนังสือประกอบการเรยีนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  4.3  เกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
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เกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 
จุดมุงหมายของการเลนเกม 
 เพ่ือใหผูเลนเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ที่จะมีผลตอการตดัสินใจในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขได 
 
อุปกรณ 
 1.  แผนสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 2.  ลูกเตา 
 3.  เหรียญ 
 4.  กระดาษคาํตอบ 
 5.  ใบเฉลยคาํตอบ 
 
วิธีเลนและกติกา 
 1.  ผูเลน 6 คน ไดแก ผูเลน 5 คน เปนบุคคลทั่วไป และผูเลน 1 คน เปนกรรมการ 
 2.  ผูเลน 5 คน เปนบุคคลทั่วไป จะไปสาํรวจทั่วประเทศไทย เร่ิมตนเลนเกม  
ผูเลนผลัดกันทอดลูกเตา เดินเหรียญไปตามชองทางเทากับคะแนนที่ทอดได ถาเหรียญไปหยุด
ที่ชองใดมีคําสั่ง ตองทําตามคําสั่งน้ัน ถาผูเลนเดินเหรยีญไปหยุดชองคําถาม ผูเลนตองตอบ
คําถามโดยเขยีนคําตอบลงในกระดาษ 
 3.  การคิดคะแนน 
  3.1  ผูเลนเดินเหรียญถึงเสนชัยจะได 10 คะแนน 
  3.2  ถาผูเลนสามารถตอบคําถามไดถูกและสมบูรณ จะไดคะแนนขอละ 2 คะแนน 
 4.  การชนะ ผูเลนไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ 
 5.  เกมนี้ใชเวลา 15 นาที 
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ใบกําหนดบทบาทผูเลน 
 
 ผูเลนที่เปนบคุคลทัว่ไป  มีหนาที่ 
  1.  ปฏิบตัิตามกติกาที่กําหนดขึ้น 
  2.  ทอดลูกเตา  เดินเหรียญ และตอบคาํถาม 
 
 ผูเลนที่เปนกรรมการ  มีหนาที่ 
  1.  ควบคุมการเลนเกมใหเปนไปตามกตกิาที่กําหนดขึ้น 
  2.  ตรวจคําตอบของผูเลน 
  3.  ควบคุมเวลา 
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แบบบันทึก 
 
 

 
 คําถามที่ 1  
  ประเทศไทยแบงออกเปนกี่ภาค และอธิบายรายละเอียดของแตละภาค 
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 คําถามที่ 2  
  สาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เกิดมาจากเรื่องใด 
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 คําถามที่ 3  
  บอกแนวทางแกไขเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
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 คําถามที่ 4  
  บอกระบบเศรษฐกิจวามีกี่ประเภท อะไรบาง 
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 คําถามที่ 5  
  ประเทศไทยเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะสาเหตุใด 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ขอใด 
     ก.  กลุมชนที่ยึดม่ันในหลักเศรษฐกิจเดียวกัน 
     ข.  กลุมชนของสถาบันที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกจิ 
     ค.  กลุมชนที่มีขบวนปฏิบตัิที่คลายคลึงกัน 
     ง.  กลุมของสถาบันที่มีขบวนปฏิบัตคิลายกัน 
 จ.  กลุมของสถาบันที่เกี่ยวของกับการบริโภค 
2.  ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศจะแตกตางกันเปนเพราะปจจัยในขอใด 
 ก.  สังคมของประเทศนั้น 
 ข.  บทบาทของบุคคลในประเทศนั้น 
 ค.  ความตองการของบุคคลในประเทศนัน้ 
 ง.  ความสัมพันธของปจจัยในการผลิต 
 จ.  ผูที่มีอํานาจในประเทศนัน้ 
3.  การประกอบอาชีพของประชากรในแตละภาคของประเทศไทย แตกตางกันดวยเหตผุลในขอใด 
 ก.  ความถนัดของประชากรตางกัน 
 ข.  ลักษณะดนิมีความสมบรูณตางกัน 
 ค.  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศตางกัน 
 ง.  จํานวนประชากรตางกัน 
 จ.  วัฒนธรรมและประเพณตีางกนั 
4.  ระบบเศรษฐกิจที่รัฐควบคุมกิจการสวนใหญอาจมีผลเสียในลักษณะใด 
 ก.  สินคาที่รัฐผลิตมักมีคุณภาพไมดี 
 ข.  รัฐไมสามารถผลิตสินคาบางอยางได 
 ค.  สินคาและบริการที่รัฐผลติมีราคาสูงเกนิไป 
 ง.  สินคาที่รัฐผลิตเปนสินคาที่ไมทันสมัย 
 จ.  สินคาที่รัฐผลิตมักไมตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 
5.  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดอยูในระบบเศรษฐกิจแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 ค.  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 
 ง.  ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการ 
   จ.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
6.  ขอใดเปนการจัดสรรทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 



 ก.  ดิน นําเงินที่ไดจากการขายเสื้อผาไปซ้ือรถยนต 
 ข.  อากาศ นําเสื้อผาของพี่ไปขายทีต่ลาดนัด 
 ค.  ลม ใหพายุซ่ึงเปนพนักงานสงของทําบัญชีสงสินคา 
 ง.  ไฟ นําที่ดินซึ่งเปนมรดกตกทอดจากคุณพอไปขายเก็งกําไร 
 จ.  นํ้า ใชเวลาหลังเลิกงานไปเรียนศึกษาผูใหญ ภาคค่าํ      
7.  ปจจัยการผลิต ไดแกอะไรบาง  
 ก.  เงิน ทอง แรงงาน ตลาด 
 ข.  ที่ดิน แรงงาน ทุน ตลาด 
 ค.  ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการ 
 ง.  ทุน ตลาด สินเชื่อ ผูประกอบการ 
 จ.  แรงงาน สินเชื่อ ทอง ตลาด 
8.  การกระทําในขอใด ไมถือวาเปนการผลิต 
 ก.  การชิมอาหารที่ปรุงจําหนาย 
 ข.  การเพาะปลูก 
 ค.  การประกันภัย 
 ง.  การโฆษณา 
 จ.  การดมดอกกุหลาบ 
9.  ขอใดไมใชการขาดคุณธรรมในการผลิต 
 ก.  กอยใสฟอรมาลินแชอาหารสด 
 ข.  เกผลิตกระเปาเลยีนแบบสินคาตางประเทศ 
 ค.  กุงฉีดยาฆาแมลงกอนเก็บพืชผล   
 ง.  กานตผลิตสินคา OTOP ดวยมือของตนเอง 
 จ.  กี้ใสสีผสมอาหารใหอาหารดูนารับประทาน 
10.  หลังเกิดสภาวะน้ําทวม ทําใหขาวมีราคาแพง ถือเปนการเปลี่ยนแปลงราคาสนิคา จาก
สาเหตุใด 
 ก.  เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 
 ข.  เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเหตุการณไมปกต ิ
 ค.  เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม 
 ง.  เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
 จ.  เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขาย 

 
 
11. ปจจัยขอใดที่มีอิทธิพลตอความตองการเสนอขายของผูผลิตมากที่สุด 



 ก.  แฟชั่นตามสมัยนิยม 
 ข.  จํานวนประชากร 
 ค.  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
 ง.  รายไดของบุคคล 
 จ.  ภาษีของสินคา 
12.  ความซับซอนของระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากคนเราสวนมากผลติสิ่งของตางๆ เพ่ือ
จุดประสงคในขอใด 
 ก.  เพ่ือนํามาใชบริโภคเอง 
 ข.  เพ่ือขาย มิใชบริโภคเอง 
 ค.  เพ่ือใหเกดิความเหมาะสมกับราคาสนิคา 
 ง.  เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ 
 จ.  เพ่ือการแขงขันในการผลิต 
13.  คุณธรรมขอใดที่ผูผลติหรือผูประกอบการคํานึงมากที่สุด 
 ก.  ความซื่อสตัย ไมเอาเปรยีบผูบริโภค 
 ข.  รักษาสิ่งแวดลอม พรอมคืนกําไรใหลกูคา] 
 ค.  ความตรงตอเวลา ความทันสมัยของผลผลติ 
 ง.  ใหสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกลูกจางรักษาความสะอาดของสถานที่ 
 จ.  พยายามใชวัสดุที่มีในทองถิ่นของตน 
14.  ในปจจุบันระบบธุรกิจมีการแขงขันสูงมากทําใหผูผลิตและผูขายบางรายขายสินคาที่ไมได
มาตรฐาน ถานักเรียนเปนรฐับาลควรดําเนินการอยางไร 
 ก.  ควบคุมราคา และลดการผลิตลง 
 ข.  ควบคุมราคา และควบคมุการคา 
 ค.  ควบคุมการผลิต และยกเลิกสินคาชนิดนั้น 
 ง.  ควบคุมราคา และขอความรวมมือจากรานคา 
 จ.  ควบคุมการผลิต และใหมีผูผลิตเพียงเจาเดียว 
15. ขอใดมีความหมายตรงกับคําวา “บริโภค” มากที่สุด 
 ก.  การใชเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ 
 ข.  การเลือกซื้อสินคาและบริการตามความตองการ 
 ค.  การแกปญหาในการเลอืกซื้อสินคา 
 ง.  การใชบรกิารของสินคาอยางถูกวิธ ี
 จ.  การใชจายเพื่อการรับประทาน 
 
16.  การซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพไดในราคาประหยัด จะชวยใหผูบริโภคเห็นความสําคัญ
ในดานใด 



 ก.  การนําเงินที่เหลือไปฝากธนาคารได 
 ข.  การนําเงินที่เหลือไปลงทุน 
 ค.  การนําเงินที่เหลือไปเกบ็ออม 
 ง.  การนําเงินที่เหลือไปซ้ือสินคาและบรกิารอื่น 
 จ.  การนําเงินไปชวยเหลอืสังคม 
17.  การที่ผูซ้ือสินคาและบริการมีความรูเกี่ยวกับสินคาชนิดนั้น จะเกิดประโยชนอยางไร  
 ก.  จะไดสินคาในราคาประหยัด 
 ข.  จะไดสินคาตรงกับความตองการ 
 ค.  จะไดสินคาตามแฟชั่น 
 ง.  จะไดสินคาในเวลาที่ตองใช 
 จ.  จะไดสินคาที่หายากและไมซํ้า 
18.  หากผูบรโิภคไมไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาและบริการที่ไมไดมาตรฐาน นักเรียน
ควรดําเนินการในขอใด เปนอันดับแรก 
 ก.  มีการฟองรองในการซื้อสินคา 
 ข.  มีจดหมายรองเรียนไปยังผูขาย 
 ค.  สามารถไปแจงที่สถานีตํารวจ] 
 ง.  มีการฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ.  มีจดหมายรองเรียนไปยังบริษัทผูผลติ 
19.  หากตองการซื้อสินคาที่สามารถใชไดหลายโอกาสและไมลาสมัยเร็ว ควรเลือกซื้อโดย
พิจารณาจากอะไร 
 ก.  ราคา 
 ข.  คุณภาพ 
 ค.  รูปแบบ 
 ง.  ความทนทาน 
 จ.  หนังสือแฟชั่น 
20.  ผูบริโภคที่ดีควรปฏบิัตติามหลักการซื้อสินคาในขอใดมากที่สุด 
 ก.  พยายามซื้อของเปนจํานวนมาก ๆ เขาไว 
 ข.  ซ้ือดวยเงินสดเพื่อใหไดสินคาในราคาถูก 
 ค.  กําหนดเวลาซื้อใหเหมาะสม เพ่ือใหไดสินคาและบริการที่ดี 
 ง.  ซ้ือจากแหลงใหมๆ ของสินคาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา 
 จ.  วางแผนการซื้อและทําบัญชีไวลวงหนา 
 
21.  สถาบันการเงินใดที่ดําเนินการรับฝากและใหกูยืมเงินแกบุคคลทีเ่ปนสมาชิกเทานั้น 
 ก.  ธนาคารพาณิชย 



 ข.  สหกรณออมทรัพย 
 ค.  ธนาคารออมสิน 
 ง.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 จ.  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
22.  การซื้อสินคาในลักษณะใด ผิดหลักการเลือกซื้อสินคาของครอบครัว 
 ก.  ซ้ือตามการโฆษณา 
 ข.  ซ้ือสินคาที่อยูในระยะลดราคา 
 ค.  ซ้ือของเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยเงินสด 
 ง.  ซ้ือสินคาจากแหลงผลิตหรือแหลงที่มีสินคาจํานวนมาก 
 จ.  สํารวจราคาและคุณภาพสินคากอนซ้ือ 
23.  วิชาตองการกูยืมเงินเพ่ือปลูกบานโดยมีที่ดินเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เขาควรติดตอ
หนวยงานทางการเงินใด 
 ก.  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 ข.  ธนาคารออมสิน 
 ค.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ง.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 จ.  ธนาคารไทยพาณิชย 
24.  นักธุรกิจสวนใหญใชบริการเงินฝากประเภทใดกบัธนาคารพาณิชย เพ่ือความสะดวกในการ
สั่งจายเงินไดรวดเร็วและไมตองพกพาเงินจํานวนมากติดตวัไป 
 ก.  เงินฝากเผื่อเรียก 
 ข.  เงินฝากประจํา 
 ค.  เงินมากออมทรัพย 
 ง.  เงินฝากสินมัธยัสถ 
 จ.  เงินฝากกระแสรายวัน 
25.  แหลงเงินทุนสวนใหญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มาจากแหลงใด  
 ก.  เงินทุนสํารองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเอง 
 ข.  กูจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 ค.  เงินทุนจากธนาคารพาณิชย 
 ง.  เงินกูจากธนาคารอาคารสงเคราะห 
 จ.  เงินกูจากธนาคารออมสิน 
 
26.  สถาบันการเงินทําใหกูยืมแกบุคคลทัว่ไปโดยรับเครื่องใชทั้งใหมและใชแลวไวเปนการ
ประกันชําระหนี้ และคิดดอกเบี้ยแกผูกูยมื สถาบันดังกลาวเรียกวาอะไร 



 ก.  บริษทัเงินทุน 
 ข.  ธนาคารพาณิชย 
 ค.  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร 
 ง.  โรงรับจํานํา 
 จ.  บริษัทประกันชีวติ 
27.  องคประกอบของภูมิอากาศที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุด คือขอใด 
 ก.  อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน 
 ข.  ธรณีสัณฐาน 
 ค.  ความใกลไกลทะเล 
 ง.  การวางตวัของภูเขา 
 จ.  ที่ตั้งตามละติจูด 
28.  ภาคกลางของไทยปลกูขาวไดผลผลิตตอไรสูงเปนเพราะเหตุใด 
 ก.  พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา 
 ข.  พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบ อยูบริเวณสองฝงแมนํ้า 
 ค.  พ้ืนที่เพาะปลูกอยูในเขตที่ราบสูง ไมมีปญหาน้ําทวมขัง 
 ง.  พ้ืนที่สวนใหญเปนปาไม จึงเปนแหลงเก็บกักน้ํา 
 จ.  พ้ืนที่เพาะปลูกอยูใกลทะเล ทําใหไดรับปริมาณน้ําฝนมากตลอดป 
29.  ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจของภาคใดในประเทศไทย 
 ก.  ภาคเหนือ 
 ข.  ภาคกลาง 
 ค.  ภาคใต 
 ง.  ภาคตะวันออก 
 จ.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.  ขอใดไมใชประโยชนของการรวมกลุมอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเอง 
 ก.  สรางอํานาจตอรอง 
 ข.  มีรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
 ค.  ระดมทุนไดมากจากสมาชิก 
 ง.  ไดสังสรรคสนุกสนานกบัผูประกอบอาชีพเดียวกัน 
 จ.  ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นจากหลาย ๆ บุคคล 
 
 
31.  “กระถิน ลักลอบขายของหนีภาษี” แสดงวา กระถนิขาดธรรมะขอใด 
 ก.  เมตตา กรุณา 



 ข.  ฉันทะ วิริยะ 
 ค.  สติ สัมปชัญญะ 
 ง.  หิริ โอตัปปะ 
 จ.  เบญศลี เบญจธรรม 
32.  เกณฑตัดสินความดี – ชั่ว ในแงเศรษฐกิจควรใชกบัการกระทําของผูใด 
 ก.  น่ิมไมบอกคนไขของเขาวาตองจายคารักษาแพงมาก 
 ข.  นองไมยอมไปทํางานที่ตางจังหวัด 
 ค.  นุนไมจัดงานเลี้ยงฉลองในวันทําบุญขึน้บานใหม 
 ง.  นํ้าไมด่ืมสุราในงานเลี้ยงสังสรรคของรุน 
 จ.  นกไมไปพบแพทยตามนัด โดยกลัววาเงินจะหมด 
33.  สหกรณ หมายความวาอะไร 
 ก.  องคกรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุงหวังผลกําไรเปนหลัก  
 ข.  องคกรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
 ค.  องคกรธุรกิจที่เปรียบเสมือนพอคาคนกลางระหวางผูผลิตกบัผูบรโิภค  
 ง.  องคกรที่มีบุคคลจากหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาดําเนินงาน 
 จ.  องคกรที่ตองอยูภายใตการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย 
34.  การดําเนินการของสหกรณมีความสัมพันธกับหลักการประชาธิปไตยตามขอใด 
 ก.  เปดรับสมาชิกเฉพาะผูที่มีรายไดสูง 
 ข.  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
 ค.  สมาชิกทกุคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 ง.  การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณถูกตองตามกฎหมาย 
 จ.  อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับประธานสหกรณ 
35.  นายเคนมีที่ดินอยู 5 ไร เขาตองการปลูกออยจํานวน 10 ไร เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น  
ดังน้ันเขาควรสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณประเภทใด ที่สามารถจัดสรรที่ดินใหเขาเชาปลูกออยได 
 ก.  สหกรณนิคม 
 ข.  สหกรณประมง 
 ค.  สหกรณบริการ 
 ง.  สหกรณการเกษตร 
 จ.  สหกรณออมทรัพย 
 
 
36.  ปจจุบันมีการลงขาวเชิญชวนใหคนไทยกินขาวกลอง เพราะมีคุณคาทางอาหาร ขอความนี้
สอดคลองกับเรื่องใดมากที่สุด 
 ก.  นโยบายของรฐั 



 ข.  การวิเคราะห 
 ค.  การคาขาย 
 ง.  ภูมิปญญา 
 จ.  ปลูกกระแสนิยมไทย 
37.  สาเหตุสาํคัญที่ทําใหศลิปะพ้ืนฐานเสื่อมความนิยม จนบางอยางสูญไป เปนเพราะสาเหตุใด
มากที่สุด 
 ก.  ขาดการพัฒนา 
 ข.  เวลาเปนสิ่งที่มีคามากขึ้น 
 ค.  ขาดการอนุรักษ 
 ง.  ประชาชนมีการศึกษาสงูขึ้น 
 จ.  ศิลปะพ้ืนฐาน 
38.  การใชทรัพยากรธรรมชาติ ควรใชอยางไร จึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. ใชแตนอย และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ข. จํากัดจํานวนการใช 
 ค. ใชใหเพียงพอกับความตองการ 
 ง. ใชเทาที่มีอยู 
 จ. ใชเฉพาะทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น 
39.  เศรษฐกจิพอเพียงเปนระบบเศรษฐกจิที่ยึดหลักตรงกับสํานวนไทยในขอใด 
 ก.  นํ้าขึ้นใหรีบตัก 
 ข.  ชา ๆ ไดพราเลมงาม 
 ค.  ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน 
 ง.  เงินคืองานบันดาลสุข 
 จ.  อยาหวังนํ้าบอหนา 
40.  การปฏิบัติของบุคคลใดตอไปน้ีที่ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก.  ขนม ใชจายอยางประหยัด โดยตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออก 
 ข.  ขนุน ใชจายอยางตระหนี่ถี่เหนียวจนทําใหเปนโรคขาดสารอาหาร 
 ค.  ขม้ิน ติดตามขาวเศรษฐกิจเพ่ือดูภาวะตลาดหุนไทย 
 ง.  ขอม ทํางานหนักโดยไมพักผอนเพ่ือเก็บเงินไวซ้ือรถ 
 จ.  เขย รับทํางานพิเศษเพือ่นําเงินไปซื้อเกมคอมพิวเตอร 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
(วิธีเกมสถานการณจําลอง) 

(บูรณาการกับภูมิศาสตรและหนาที่ – พลเมือง) 
 
สาระ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจ   ภาคเรียนที่  1          เวลา  120 นาที 
 
สาระสําคัญ 
 ระบบเศรษฐกจิในแตละประเทศยึดถือเปนหลักนั้น ขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมการณ และการเมืองการปกครอง เปนสิ่งสําคัญของแตละประเทศจะใชเปนหลักการเลือก
ระบบเศรษฐกจิในสังคมประชาธิปไตย 
 
จุดประสงค 
 1.  นักเรียนบอกถึงความสาํคัญของระบบเศรษฐกิจทีมี่อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตได 
 2.  นักเรียนอภิปรายสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกระบบเศรษฐกิจของประเทศได 
 3.  นักเรียนสามารถเสนอแนะวิถีการดําเนินชีวติอยางมีความสุขในระบบเศรษฐกิจ 
แบบสงัคมประชาธิปไตย 
 
สาระการเรียนรู     
 1.  ความสําคญัของระบบเศรษฐกิจ 
 2.  รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 3.  สิ่งที่มีอิทธพิลตอการเลือกแบบระบบเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1.1  ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรที่มีผลตอการประกอบอาชีพหรือเศรษฐกิจไดอยางไร และแนวโนมทางเศรษฐกิจของ
ทั่วโลก และประเทศไทย วาจะมีลักษณะอยางไร 
  1.2  ใหนักเรยีนแบงกลุม กลุมละ 5 – 6 คน โดยสมาชกิในกลุมจะคละกันตาม 
ความสามารถ ซ่ึงสมาชิกจะมีทั้งคนเกง ปานกลาง และออน อยูในกลุมเดียวกัน เม่ือไดกลุมแลว
ใหแบงหนาทีใ่นกลุม มีประธาน รองประธาน เลขานุการ และสมาชกิในกลุม 
 
 



  1.3  ตวัแทนกลุมออกมารับเอกสารเพื่อใชในการศึกษา 
   -  กระดาษคําตอบ 
   -  เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง  
    ลักษณะภูมิประเทศของไทย  
    ผลผลติของกจิกรรมทางเศรษฐกิจไทยในภาคตางๆ  
    รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ  
    เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
   -  อุปกรณการเลนเกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 2.  ข้ันดําเนินการสอน 
  2.1  มอบหารายงานใหนักเรียนอานเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง ลักษณะ 
ภูมิประเทศของไทย ผลผลติของกิจกรรมทางเศรษฐกจิของไทยในภาคตางๆ รูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ เหตกุารณวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 
  2.2  ปฏิบตัิกจิกรรม นักเรียนในกลุมศึกษาวธิีการเลนเกม กติกา และจัดเตรียม 
อุปกรณใหพรอม กลุมใดไมเขาใจซักถามครูได เม่ือเขาใจแลวใหลงมือเลนเกม “สมคิดนอย”  
ที่แจกให 
  2.3  จําแนกแยกแยะ จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและกิจกรรม 
เกมสถานการณจําลอง ใหนักเรียนแตละกลุมเสนอแนวทางในการเลอืกระบบเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับประเทศไทย และบันทึกผลลงในกระดาษคําตอบ 
  2.4  อภิปรายผล ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอ  ตอไปน้ี 
   -  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกระบบเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับประเทศไทย 
   -  การเกิดเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ขึ้นอีก เราจะมีวิธีการ 
ปองกันอยางไร 
  2.5  ลงความเห็นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคําตอบจากการเลนเกม
สถานการณจําลองอีกครั้ง 
 3.  ข้ันวัดและประเมินผล 
  3.1  สังเกตจากการตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น การรวมกิจกรรมกลุม 
  3.2  ตรวจจากกระดาษคําตอบ 
 4.  แหลงการเรียนรู 
  4.1  เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง  
   ลักษณะภูมิประเทศของไทย  
   ผลผลติของกจิกรรมทางเศรษฐกิจไทยในภาคตางๆ  
   รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ   
   เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 



  4.2  หนังสือประกอบการเรยีนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  4.3  เกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกมสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 
จุดมุงหมายของการเลนเกม 
 เพ่ือใหผูเลนเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ที่จะมีผลตอการตดัสินใจในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขได 
 
อุปกรณ 
 1.  แผนสถานการณจําลองเรื่อง “สมคิดนอย” 
 2.  ลูกเตา 
 3.  เหรียญ 
 4.  กระดาษคาํตอบ 
 5.  ใบเฉลยคาํตอบ 
 
วิธีเลนและกติกา 
 1.  ผูเลน 6 คน ไดแก ผูเลน 5 คน เปนบุคคลทั่วไป และผูเลน 1 คน เปนกรรมการ 
 2.  ผูเลน 5 คน เปนบุคคลทั่วไป จะไปสาํรวจทั่วประเทศไทย เร่ิมตนเลนเกม  
ผูเลนผลัดกันทอดลูกเตา เดินเหรียญไปตามชองทางเทากับคะแนนที่ทอดได ถาเหรียญไปหยุด
ที่ชองใดมีคําสั่ง ตองทําตามคําสั่งน้ัน ถาผูเลนเดินเหรยีญไปหยุดชองคําถาม ผูเลนตองตอบ
คําถามโดยเขยีนคําตอบลงในกระดาษ 
 3.  การคิดคะแนน 
  3.1  ผูเลนเดินเหรียญถึงเสนชัยจะได 10 คะแนน 
  3.2  ถาผูเลนสามารถตอบคําถามไดถูกและสมบูรณ จะไดคะแนนขอละ 2 คะแนน 
 4.  การชนะ ผูเลนไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ 
 5.  เกมนี้ใชเวลา 15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกําหนดบทบาทผูเลน 
 
 ผูเลนที่เปนบคุคลทัว่ไป  มีหนาที่ 
  1.  ปฏิบตัิตามกติกาที่กําหนดขึ้น 
  2.  ทอดลูกเตา  เดินเหรียญ และตอบคาํถาม 
 
 ผูเลนที่เปนกรรมการ  มีหนาที่ 
  1.  ควบคุมการเลนเกมใหเปนไปตามกตกิาที่กําหนดขึ้น 
  2.  ตรวจคําตอบของผูเลน 
  3.  ควบคุมเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบันทึก 
 
 

 คําถามที่ 1  
  ประเทศไทยแบงออกเปนกี่ภาค และอธิบายรายละเอียดของแตละภาค 
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 คําถามที่ 2  
  สาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เกิดมาจากเรื่องใด 
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 คําถามที่ 3  
  บอกแนวทางแกไขเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
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 คําถามที่ 4  
  บอกระบบเศรษฐกิจวามีกี่ประเภท อะไรบาง 
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 คําถามที่ 5  
  ประเทศไทยเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะสาเหตุใด 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวแวนแกว  พนภัย 
วัน เดือน ปเกิด     5 เมษายน พ.ศ. 2514 
สถานที่เกิด      จังหวัดชุมพร 
สถานที่อยูปจจุบัน    93/18 หมูบานปนทอง 3  หมู 5  แขวงอนุสาวรีย 
       เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย   
       โรงเรียนเซนตคาเบรียล  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร 
  
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2533    ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
       จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 พ.ศ. 2536    ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
       จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2549    การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา  
       สาขาการสอนสังคมศึกษา) 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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