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          The objectives of this doctoral dissertation were to (1) conduct an experimental study of the 
learning process integrating collaborative learning and learning through graphic organizers for 
enhancing students’ critical thinking skills and (2) evaluate the effectiveness of the learning 
process. The population was 27 grade 6 students at Wiparat School. The research instruments 
were (1) lesson plans in economics, (2) learning effectiveness evaluation forms, comprising pre- 
and post-tests, a student behavior observation form and a student’s self assessment form, and (3) 
graphic organizer patterns in economics used for enhancing students’ critical thinking skills. 
 

 This study was conducted in the second semester of the academic year 2011. The main 
results of this study are as follows: (1) the learning process integrating collaborative learning and 
learning through graphic organizers consisted of three stages: (1.1) designing the learning process, 
(1.2) implementing the learning process, and (1.3) evaluating the effectiveness of the learning 
process. (2) The average score of students’ achievement after participating in the learning process 
was higher than before. (3) Based on the researcher’s and his two assistants’ observations, the 
development of students’ positive interdependence was highly constant at 100% and their group 
processing rose sharply from 11.10% to 88.90%. (4) Based on the students’ self-assessment, their 
overall level of satisfaction towards the learning process was at a high level, and the average score 
of their critical thinking skills after participating in the learning process was higher than before. 
(5) Students were able to use appropriate graphic organizer patterns in economics to enhance their 
critical thinking skills as follows: New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, 
Cluster Diagram, Concept/Event Map/5W1H, Cycle, and Concept Wheel.  
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1.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการมธัยมศึกษา คณะศึกษา 
ศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 

ดลฤดี รัตนประสาท. “ผลของการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการ 
 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองดินและหินในทอ้งถ่ิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,  

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2547. 
ดวงพร แกว้คงคา. “ความแตกต่างระหวา่งความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน 

 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสืบสวน โดยใชก้ระบวนการกลุ่มกบัวธีิสอน 
 ตามคู่มือครู.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการ 
 นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2544. 

ทิพยรั์ตน์ สัตระ. “ผลการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 และความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุ 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 นครสวรรค,์ 2549. 

ทิศนา  แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพ ์
 คร้ังท่ี 13. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2553. 

-------. วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเมนท,์ 2544. 
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ธนยศ  สิริโชดก. “การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพการจดักิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้แบบแบ่ง 

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองกฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ ตาม
หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 

ธญัพร ช่ืนกล่ิน. “การพฒันารูปแบบการโคช้ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารย  ์
 พยาบาลท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลในสังกดัสถาบนั 
 พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.” วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขา 
  วชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

นงคล์กัษณ์ ทองมาศ. “ผลของการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียน ความสามารถในการน าเสนอขอ้ความรู้ดว้ยผงักราฟิกและความคงทนในการ 
 เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2548. 

นงนุช ธรรมวเิศษ. “การพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ท่ี 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัผงักราฟิก.” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสกลนคร, 2553. 

นภาไล ตาสาโรจน.์ “การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและความคงทนใน 
 การเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งวธีิสอนโดยใชผ้งั 
 กราฟิกกบัวธีิสอนตามคู่มือครู.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา 
 หลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553. 

นวลลออ ทินานนท.์ “การวเิคราะห์ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตทางดา้นนาฏศิลป์ระหวา่งปีการ 
 ศึกษา 2515 ถึง 2543.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาศิลปศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2545. 
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นิภา สุมาลุย.์ “ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ 
ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ , 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2551. 

นิสิต นอ้มศาสน์. “การเปรียบเทียบทกัษะทางสังคมและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้น 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ท่ีเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแบบโครงงานกบัแบบร่วมมือ.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
 ราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 2553. 

บงกชกร ทบัเท่ียง. “การใชชุ้ดฝึกทกัษะการคิดวจิารณญาณเร่ืองประชากรกบัสภาพแวดลอ้มใน 
ทอ้งถ่ินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นโป่งน้อย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2546. 

บุญไทย พลคอ้. “ผลการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเนน้เทคนิคผงักราฟิกต่อความ 
สามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ 
ศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2553. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดกัท,์ 2551. 
บุษรา ดาโอะ. “ผลของการสรุปบทเรียนโดยใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
กวา่เกณฑ.์” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการประถมศึกษา  
คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 2549. 

เบลลนักา, เจมส์., และแบรนต,์ รอน. ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21.  
กรุงเทพฯ: โอเพน่เวลิดส์, 2554.  
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ปณิตา วรรณพิรุณ. การพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาเพื่อ 
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ.” วารสารวิทยบริการ. 23 (พฤษภาคม-สิงหาคม  
2555) : 152-164. 

ประทวน เลิศเดชะ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาและความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอน แบบสืบ
เสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต , 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2550. 

ประนอม แยม้ฉาย. “การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยและ 
ความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช ้
แผนผงักราฟิกกบัการสอนตามปกติ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2550. 

ประพรรธน์ พละชีวะ. “การน าเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัในโครง 
 งานวทิยาศาสตร์ส าหรับการฝึกแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาโสตทศันศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั, 2550. 

ประภาศรี รอดสมจิตร์. “การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดหมวกหกใบของเดอโบโน.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์,  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542. 

ประเวศ วะสี. กระบวนการทางปัญญา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์และส านกังานคณะ 
 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542. 

ปรีชา โตะ๊งาม. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552. 
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ปุญชรัสม์ิ อุตสาหไศย. “การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเร่ือง ภูมิศาสตร์ ชั้น 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนธิดาแม่พระ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 มหาบณัฑิต, สาขาวชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2552. 

พรเพญ็ ศรีวรัิตน์. “การคิดอยา่งมีวจิารณญาณของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการเล่นเกมฝึกทกัษะการคิด.” 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2546. 
พรศรี ดาวรุ่งสวรรค.์ “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรม
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการ
มธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2548. 

พลกฤช ตนัติญานุกลู. “ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดว้ยการฝึกการคิดอยา่ง 
มีวจิารณญาณ  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการ 
สอนและเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547. 

พทัรา พงศป์ระยรู. “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และการคิดวเิคราะห์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 
ผงักราฟิก เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นโคกม่วง (ด าประชาอุทิศ) จงัหวดัพทัลุง.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554. 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เฮา้ส์ ออฟ เคอร์มีสท,์ 2547. 
ภทัร์พงศ ์พงศภ์ทัรกานต.์ “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคทีเคโอ.” วทิยา 
   นิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553. 
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มณีรัตน์ พลูทรัพย.์ “การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชชุ้ดกิจกรรมแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 
ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3.” สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,
สาขาวชิาการมธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 
2553.   

มยรีุ หรุ่นข า. “ผลการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก ้
 ปัญหาในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
 ศิลปากร, 2544. 
มาลินี วชิราภากร. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนสถาบนัการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวนัออก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546. 

เรณู ไมแ้ก่น. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองโจทยปั์ญหาร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยรูปแบบ
การสอนผงักราฟิกกบัการสอนแบบปกติ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2550.  

ละออง ล าเทียน. “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การสร้างความรู้แบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ 
 ศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2551. 
ล าไย สนัน่รัมย.์ “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีมี 

รูปแบบการตอบต่างกนั.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการวดัผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2542. 
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วนิดา  ปานโต. “การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี 
 วจิารณญาณท่ีมีการตรวจใหค้ะแนนและจ านวนขอ้ของแบบทดสอบต่างกนั.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการวดัผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2543. 
วรรณพร ยิม้งาม. “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกในวชิาวทิยาศาสตร์ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา 
 หลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2551.  
วชัรา  เล่าเรียนดี. รูปแบบและกลยทุธ์การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด. พิมพค์ร้ังท่ี 7 ฉบบั 
 ปรับปรุง. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์,  
 2554. 
วจิิตรา แจง้พร้อม. “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัและเจตคติต่อการ 

เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคแผนผงั
กราฟิกกบัการสอนตามปกติ” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2551.  

วไิลวรรณ อุ่นจนัทร์. “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ การเขียนเชิง 
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญากบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ , 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553. 

วรีพงษ ์ศรีดาจกัร. “การพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชรู้ปแบบ 4MAT.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 
ศรีสุดา อนนัตเ์พช็ร์. “ผลการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

สุขศึกษา และความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.” วทิยานิพนธ์ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2547. 
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ศิริกานต ์คุสินธ์ุ. “การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลและแนวทางการพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานการศึกษา กรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการวิจยัการศึกษา คณะครุศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

ศิริลกัษณ์ แกว้สมบูรณ์. “ผลการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการ 
 น าเสนอขอ้ความรู้ดว้ยผงักราฟิกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ตอนตน้.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์   
 คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 

ศิริลกัษณ์ หยา่งสุวรรณ. “การพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการคิดเน้ือหาสาระดว้ย 
 แผนภาพ ส าหรับนกัศึกษาฝึกหดัครู สาขาการศึกษาปฐมวยั.” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, 2543. 

สกุลการ สังขท์อง. “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยเทคนิคการใชแ้ละไม่ใชผ้งักราฟิก.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548.   

สถิตย ์นาคนาม. “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกเพื่อเสริมสร้างทกัษะการ 
อ่านภาษาไทยเชิงวเิคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา 
บณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร,  
2553.  

สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ.์ การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2545. 
สรพงษ ์สมสอน. “ผลการเรียนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการคิดอยา่งมี 
   วจิารณญาณ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 
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สายพิน งามสง่า. “การพฒันาและหาประสิทธิภาพเวบ็ช่วยสอนวชิา การออกแบบและการสร้างเวบ็ 
เพจร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยกรใช้เวบ็บล็อก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552.   

สายณั ฉิมกรด. “ผลการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ 
 เรียนวชิาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ 

 ศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค,์ 2549.   
สาวติรี เครือใหญ่. “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน 
 แบบสืบเสาะหาความรู้ดว้ยวงจรการเรียนรู้กบัการสอนท่ีเนน้การเรียนแบบร่วมมือ.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการมธัยมศึกษาการสอนวทิยาศาสตร์  
 คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2548. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พัฒนาตนและพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ,  

2540. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ  
         เกณฑ์การพิจารณา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รอบท่ี  
 2   (พ.ศ. 2549-2553).  พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2549. 
--------. พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ    
         : พริกหวานกราฟฟิค, 2547. 
--------. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 

2549-2553)โรงเรียนวิภารัตน์ , 31 ตุลาคม 2551. 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552- 

2561). พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552. 
--------. สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-2551). พิมพค์ร้ังท่ี 4.  

กรุงเทพฯ: ว.ีที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 2552. 
--------. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552. 
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กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์สกสค., 2553. 

สุกญัญา ชาญพนา. “การพฒันาแบบวดัการคิดวจิารณญาณตามแนวคิดของเดอโบโน ส าหรับ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิา 
หลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 

สุกญัญา วฒิุรัตน์. “ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์.” วทิยานิพนธ์ 
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต. สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2547. 

สุทธาทิพย ์จนัทิมางกรู. “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและการคิดอยา่งมี 
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ดว้ยการจดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการคิด 
แบบหมวกหกใบ.” สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการมธัยมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2553. 

สุธาทิพย ์คนโฑพรมราช. “ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชผ้งักราฟิกประกอบท่ีมีต่อผล 
 สัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 1.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการหลกัสูตรและการ 
เรียนรู้ คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2552. 

สุธาสินี บวัแกว้. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3.” วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหา 
 บณัฑิต, สาขาวชิาการวจิยัการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,  
 2553. 

สุนนัทา สายวงศ.์ “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้น 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวชิาสังคมศึกษาดว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกใบ 
 และการสอนแบบซินดิเคท.” วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการ 
 มธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2544.   
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สุนิกุล พลกุล. “ผลการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง 
 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา 
 หลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2553. 
สุรพงษ ์ทองเวยีง. “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิค TAI เร่ืองความน่าจะ 

เป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา 
หลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 

สุริยะ ป้องขนัธ์. “ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เร่ืองสมบติัของคล่ืนของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ธีิการเรียนรู้ร่วมกนั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

สุรีย ์บาวเออร์. “การเรียนรู้โดยการร่วมมือ.” วารสารวิชาการอุดมศึกษา. (2535). 
สุวทิย ์มูลค า. กลยทุธ์...การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

ภาพพิมพ,์ 2547. 
สุวมิล พงษพ์นัธ์.  “การศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามวฏัจกัร 4 MATในกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด 
 วเิคราะห์และทกัษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ 
 ศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2548. 
อรพรรณ พรสีมา. การคิด. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาทกัษะการคิด, 2544. 
อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์.  

กรุงเทพฯ: ธนาเพรส แอนด ์กราฟฟิค, 2543. 
อรุณี รัตนวจิิตร. “ผลของการฝึกการคิดวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษา 
 ศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543.  
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อคัรพนธ์ ศรีหาค า. “ผลการฝึกรูปแบบการคิดต่างกนัท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอยา่งมี 
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖.” วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2545.  

องัศินนัท ์อินทรก าแหง. “การเรียนรู้ร่วมกนัสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย.” วารสารพฤติกรรมศาสตร์.  
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อจัฉรีย ์พิมพิมูล. “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์จ๊ิกซอวท่ี์มีประสิทธิภาพ.”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญั 
 
 ปัจจุบนัโลกในยคุโลกาภิวตัน์มีการการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรงในทุกดา้น ทั้งดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
ของสังคมโลกและก าลงัจะเปิดเสรีกบัประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้ง
รับมือกบัผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีทั้งความร่วมมือ ความขดัแยง้ และการแข่งขนั จาก
ผลกระทบทั้ งภายในและภายนอกประเทศดังกล่าว ท าให้การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องให้
ความส าคญักบัคุณภาพของประชากรดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ 
พฒันาคนให้มีความรู้อยา่งเท่าเทียมทนั มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
และอารมณ์ สามารถแกไ้ขปัญหา มีทกัษะในการคิด มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี 
และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง
สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นการจัดการศึกษาจึงต้องให้
ความส าคญักบัการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศกัยภาพ และมีทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะทางความคิด พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 กล่าววา่ การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู ้เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เ รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 กล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ (2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การ
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จดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา และมาตรา 26 
กล่าววา่ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการ ของผูเ้รียนความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะต้องอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
และกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 
สถาบนันานาชาติเพื่อการพฒันาการบริหารจดัการ (International Institute for Management 

Development หรือ IMD) เป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความเช่ือถือในด้านการจดัอนัดับ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ IMD จดัท ารายงานเร่ือง The World Competitiveness 
Yearbook เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั โดยพิจารณาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในดา้นการศึกษาของประเทศไทย แมเ้กณฑ์ช้ีวดั
หลายเกณฑ์ของประเทศจะอยู่ในอนัดบัท่ีดี เช่น การตอบสนองความสามารถในการแข่งขนัของ
ระบบการศึกษา แต่เม่ือพิจารณาอนัดบัในภาพรวมของปัจจยัย่อยดา้นการศึกษาท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 43 
แลว้ ถือวา่การศึกษาของประเทศไทยเป็นจุดอ่อนท่ีฉุดร้ังศกัยภาพของคนไทยและการพฒันาประเทศ
ให้เขม้แข็งต่อไป จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาของประเทศไทยวา่ควรตอ้งมองการศึกษาใน
ระยะยาว และการจัดการศึกษาในระยะเร่งด่วน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรเป็น
กระบวนการท่ีปลุกเร้าและเสริมสร้างสติปัญญาของผูเ้รียนตามแต่ละช่วงวยัโดยเนน้การคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผลดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ควบคู่กบัความสุขของผูเ้รียนและผูส้อน (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : ค-ฉ)  

 
นอกจากนั้น จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมา และการศึกษา

วจิยัทิศทางการศึกษาและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้งแนวโนม้การเปล่ียนแปลง 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการก าหนด
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดา้นการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่
ปฐมวยั สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถใน
การส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
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ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552 : 14) 

 
 แต่อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษาท่ีผา่นมาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. 2549-2551 (ขอ้มูล ณ 30 มิถุนายน 2552) ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 20,534 แห่ง พบวา่มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ มี
ผลสรุปรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70 (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552) รวมทั้งทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั
อยา่งยิง่ในโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีขอ้มูลความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมายมหาศาล ดงันั้นผูเ้รียนท่ีมีทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถจ าแนก ตีความ และเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้ไดอ้ย่างมีเหตุผล 
และสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลความรู้เหล่านั้นไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี ทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณยงัเป็นฐานส าหรับการคิดในระดับสูง เช่น การคิดสังเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค ์ เป็นตน้ 
 

ในปีการศึกษา 2553 จากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิภารัตน์ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมพบปัญหาของนักเรียนท่ีได้จากการจดัการ
เรียนการสอนและการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ คือ 
นกัเรียนไม่สามารถตีความหมายของค าศพัทท์างเศรษฐศาสตร์ ไม่สามารถแยกแยะความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผล  และคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์
ได ้จะเห็นไดว้า่ทกัษะเหล่าน้ีลว้นเป็นทกัษะยอ่ยของทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีมีความส าคญั 
ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลมาจากการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีใชก้ารสอนแบบเดิม นกัเรียนไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน บรรยากาศในการเรียนเป็นการแข่งขันกันมากกว่าการ
ช่วยเหลือกนั เน่ืองจากมีผลงานวจิยัเป็นจ านวนมากท่ีสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่การจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (วีรพงษ ์
ศรีดาจกัร, 2550; สุทธาทิพย ์จนัทิมางกูร, 2553; Reed, 1998) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นควรท าการวิจยัเพื่อ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนในสาระเศรษฐศาสตร์ 
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 ส าหรับการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ ช่วยใหเ้ยาวชนพฒันาความสามารถในการคิด และการตดัสินใจท่ีมีเหตุผล
ถูกตอ้งตามหลกัประชาธิปไตย ดงันั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึง
ตอ้งเน้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การเตรี ยม
พลเมืองใหรู้้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
สามารถตดัสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดลอ้มได ้
(ณรงคฤ์ทธ์ิ สังฆะศรี, 2547 : 4) ทั้งน้ีสาระเศรษฐศาสตร์เป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัต่อผูเ้รียนในยคุน้ีท่ีตอ้งมาช่วยกนัคิดวา่จะมีวธีิการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูจ่  ากดัใหต้อบสนองความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดัของมนุษยแ์ละใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ยา่งไร 
 

โรงเรียนวิภารัตน์  ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี ไดก่้อตั้งมาเป็นเวลาร่วม 10 ปี โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ “เสริมความพร้อม นอ้ม
จริยธรรม น าสู่การพฒันา” การบริหารงานภายใตป้รัชญาของโรงเรียนวิภารัตน์ จึงมุ่งเตรียมความ
พร้อมดา้นวิชาการ เทคโนโลยีและสุนทรียภาพให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างผูเ้รียนยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพสูง สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกไดอ้ย่างดี ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนจะเนน้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลและความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และท่ีส าคญัจะจดัเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
สะทอ้นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบนั และเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 
  ถึงแมว้่าโรงเรียนวิภารัตน์จะมีความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการท่ีดี แต่การจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงัอยู่ในรูปแบบเดิมท่ีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้
มากกว่าท่ีจะให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีเนน้การเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมและเกิดการพฒันาทางปัญญา 
น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้คะแนนเฉล่ียผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ         
8 กลุ่มสาระใน ปีการศึกษา 2552 ถึง ปีการศึกษา 2554 ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50 คือ 45.02, 
40.56 และ 49.17 ตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สาระเศรษฐศาสตร์ (มาตรฐาน ส 3.1 และ    
ส 3.2) โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (2554) มีค่าต ่าสุด คือ ร้อยละ 
13.16 เม่ือเทียบกบัสาระอ่ืน ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และจากรายงานผลการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ
สอง ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ โรงเรียนวภิารัตน์มีผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง
และมีวสิัยทศัน์ อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 ซ่ึงต ่ากวา่มาตรฐานดา้น
ผูเ้รียนมาตรฐานอ่ืน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบั 3.00  

 
 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่ง

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through 
Graphic Organizers) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ โดยผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ Johnson and Johnson 
(1994)  ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนควรร่วมมือกนัในการเรียนรู้มากกวา่การแข่งขนักนั  อนัเป็นสภาพการณ์ท่ี
ดีกว่าทั้งทางดา้นจิตใจและสติปัญญา เกิดการเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ไดก้วา้งข้ึนและลึกซ้ึงข้ึน และใช้
แนวคิดของ Bromley, DeVitis and Modlo (1995) ท่ีกล่าววา่ การใชผ้งักราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนมุ่งความสนใจไปยงัเฉพาะแนวคิดท่ีส าคญั และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแนวคิด
นั้นๆ อนัจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดอยา่งสร้างสรรค ์  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์   
 1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ 
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1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 
 การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ โดยจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 20 ชัว่โมงใน
ชั้นเรียน และ 10 ชัว่โมงในการคน้ควา้นอกชั้นเรียน   
 

ในการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 
ประการของ Johnson and Johnson (1994: 31-37) มาใชใ้นการศึกษาทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย การ
พึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (Face-to-Face 
Promotive Interaction) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) ก ารใช้ทักษะปฏิสัมพัน ธ์ระหว่า ง บุคคลและทักษะการท า งานก ลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
ส าหรับการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through Graphic Organizers) ผูว้ิจยัไดน้ าผงักราฟิก
รูปแบบต่างๆ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสาระเศรษฐศาสตร์และการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ มี 7 ชนิด ดงัน้ี New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, Cluster 
Diagram, Concept/ Event Map/5W1H, Cycle, และ Concept Wheel  

 
   กลุ่มประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวิภารัตน์ จ  านวน 27 คน ซ่ึง
เป็นกลุ่มทดลอง  เคร่ืองมือวิจยัมีดงัน้ี 1) แผนการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 1- 4  2) แบบ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการ
เรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย  2.1) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของหน่วยการเรียนรู้ 1-4  สาระเศรษฐศาสตร์ 2.2) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 2.3) แบบประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ของนกัเรียน และ 3) ผงักราฟิกท่ีใชใ้นการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน  
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1.4 สมมติฐานของการวจิัย 
 
 1.4.1 ค่าเฉล่ียของคะแนนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วฒันธรรม ของนกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ หลงัการเรียนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนเรียน 
 1.4.2 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินตนเองดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 1.4.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกอยูใ่นระดบัดี 
              1.4.4 รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมสามารถน ามาใชใ้นสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทั้ง 5 ดา้น คือ การตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ 
และการอธิบายความ  
 

1.5 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จังหวดัปทุมธานี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
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                 ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 

1.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ 
(Johnson and Johnson, 1994 :  31-37) ดงัน้ี  
      1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั  
           (Positive Interdependence)  
      2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด  
          (Face-to-Face Promotive Interaction)  
      3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิก  
          แต่ละคน (Individual Accountability)    
      4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ 
          ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย   
          (Interpersonal and Small-Group Skills)  
      5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม  
          (Group Processing) 
2.   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก  
      (Learning through Graphic Organizers) 
      1)  New Word Diagram 
      2)  Concept  Comparing  
      3)  Cause and Effect 
      4)  Cluster Diagram 
      5)  Concept/ Event Map/ 5W1H 
      6)  Cycle  
      7)  Concept Wheel 

 ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
(Critical Thinking Skills) ซ่ึง
ถูกแบ่งเป็น 5 ดา้น ตามแนวคิด
จาก Delphi Research Project ซ่ึง
สนบัสนุนโดย American 
Philosophical Association 
(Facione, 1990) ดงัน้ี    
    1) การตีความ  
        (Interpretation) 
    2) การวเิคราะห์  
        (Analysis)   
    3) การประเมิน  
        (Evaluation)   
    4) การสรุปความ  
       (Inference)   
    5) การอธิบายความ  
       (Explanation) 
 

 
รูปท่ี 1.1 แสดงลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยใชก้ลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มละ 3 คน ประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูง ปานกลาง และต ่า ไดมี้โอกาสท ากิจกรรมการเรียนรู้และรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั 
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั การเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
การคิด ฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่ม และฝึกทกัษะทางสังคม 

องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส าคญั 5 ประการ มีดงัน้ี 1) การพึ่งพาและเก้ือกูล
กนั (Positive Interdependence) 2) การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (Face-to-Face Promotive 
Interaction) 3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 4) 
การใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and Small-
Group Skills) และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) (Johnson and Johnson, 
1994:  31-37) 
 

การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก (Learning through Graphic Organizers) หมายถึง การจดัการ
เรียนรู้ท่ีช่วยผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลหรือแนวความคิด เพื่อสร้างความหมายและความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระหรือข้อมูลท่ีเ รียนรู้ โดยผู ้เ รียนสามารถแสดงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของข้อมูล 
แนวความคิด หรือเน้ือหาสาระอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยใชก้ราฟิกรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการ
เสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทั้ง 5 ดา้น คือ การตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การ
สรุปความ และ การอธิบายความ  
 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผัง
กราฟิก หมายถึง ขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย 1) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงมี 3 ส่วน 
คือ 1.1) ขั้นน า : การน าเขา้สู่บทเรียน 1.2) ขั้นการเรียนรู้ : การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 ประการ และ1.3) ขั้นสรุป : การเช่ือมโยงขอ้มูล 
แนวความคิด และเน้ือหาท่ีเรียนอย่างมีความสัมพนัธ์กนั โดยใช้ผงักราฟิก 2) การด าเนินงานตาม
กระบวนการเรียนรู้ และ 3) การประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ 
 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) หมายถึง ทกัษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1) การตีความ (Interpretation) 2) การวิเคราะห์ (Analysis) 3) การ
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ประเมิน (Evaluation) 4) การสรุปความ (Inference) และ5) การอธิบายความ (Explanation) ตาม
แนวคิดจาก Delphi Research Project ซ่ึงสนับสนุนโดย American Philosophical Association 
(Facione, 1990)  

 1) การตีความ (Interpretation) หมายถึง การท าความเขา้ใจและการให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้นๆ เช่น การตีความหมาย 
หรือ ความส าคญัของขอ้มูล แนวความคิด กฎเกณฑ ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ  
 2) การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่ิงท่ีตอ้งการพิจารณา 
เช่น ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือ โครงสร้าง ออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั รวมทั้งการสืบคน้
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เพื่อหาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบ เป็นตน้   
 3) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบหรือพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของ ขอ้มูล ขอ้ความ ขอ้เรียกร้อง และขอ้โตแ้ยง้ เป็นตน้ 

4)  การสรุปความ (Inference) หมายถึง ความสามารถในการสรุปความหรือหาขอ้สรุปถึงส่ิง
ท่ีได้ฟังหรือได้อ่านโดยใช้เหตุผล รวมทั้งสามารถคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาโดยศึกษา
วเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5)  การอธิบายความ (Explanation) หมายถึง ความสามารถในการให้เหตุผลน าเสนอขอ้
โตแ้ยง้ หรือแสดงเหตุผลในการด าเนินการต่างๆ 

 
การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กับการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก หมายถึง การประเมินความรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนั ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก โดย
พิจารณาจาก 1) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนของการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ก่อน
เรียนและหลงัเรียน 2) การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลองในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนจากการประเมินตนเองของนักเรียนด้านทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน และ4) การประเมินความพึงพอโดยรวมของนกัเรียนท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลงานวจิยัน้ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการจดัการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 



 11 

 1.7.1 ผลงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหรือปรับกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
สมยัใหม่ท่ีให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นทกัษะทาง
ปัญญาท่ีส าคญัในโลกยุคใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ร่วมกนั  

 
1.7.2 กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวน้ี นบัได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้กบัการ

จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวิภารัตน์และ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทการจดัการศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.7.3 ผลงานวิจยัน้ีจะตอบสนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมุ่ง
พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

1.8  สรุปความท้ายบท 
  
 จากการท่ีไดศึ้กษาท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ในดา้นของการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. 2549-2551 (ขอ้มูล 
ณ 30 มิถุนายน 2552) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 20,534 แห่ง พบว่ามาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์มีผลสรุปรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัพอใช ้โดยโรงเรียนวิภา
รัตน์มีผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 4 อยู่ในระดบัท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเช่นกนั นอกจากน้ีในปี
การศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สาระเศรษฐศาสตร์ มีค่าต ่าสุด คือ ร้อยละ 13.16 เม่ือเทียบกบัสาระอ่ืนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
(Learning through Graphic Organizers) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ โดยผ่านสาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับท่ีมาของปัญหาและ
กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยได้แสดงไว้แล้วในบทน้ี ดังนั้ นในบทต่อไปจะรายงาน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวม เป็นรายละเอียดเพื่อแสดงภูมิหลงัท่ีสมบูรณ์ของงานวจิยัน้ี  
 



 

 

บทที� � 

 

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

  

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประกอบการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงทดลอง

กระบวนการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื�อ

เสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนวิภารัตน ์

จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา คน้ควา้เอกสาร ตาํรา งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดเ้สนอสาระสําคญั

ต่างๆ เรียงลาํดบัหวัขอ้ดงันี�  

 2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

                   �.�.� ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� แนวคิดเกี�ยวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� ความสาํคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� ลกัษณะการแสดงออกของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 1) จุดมุ่งหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 �) เกณฑค์วามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 �) วิธีการหรือขั�นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 �.�.� ลกัษณะการสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                     �.�.� แนวทางการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                     �.�.� ประโยชนข์องการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� การประเมินการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 �.� การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

                       �.�.� ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 �.�.� แนวคิดและหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                       �.�.� ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                       �.�.� องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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 �.�.� ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 2.2.6 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ     

 2.2.7 ขั�นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   

 �.� การเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก 

                     �.�.� ทฤษฏี/ หลกัการ/ แนวคิด 

                       �.�.� วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก 

  �.�.� ประเภทของผงักราฟิก 

  �.�.� รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก 

 �.� งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

                       �.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                       �.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                       �.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก 

 

�.�  การคดิอย่างมวีจิารณญาณ   

 

           �.�.� ความหมายของการคิดอย่างมวีจิารณญาณ 

 

  จากการศึกษาค้นควา้เอกสารที� เกี�ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีผูใ้ห ้    

ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวด้งันี�  คาํว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” แปลมาจาก

ภาษาองักฤษคาํว่า “Critical Thinking” ซึ� งมีผูใ้ช้ชื�อภาษาไทยมากมายแตกต่างกนัออกไป เช่น 

ความคิดวิจารณญาณ การคิดวิพากษวิ์จารณ์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดเป็น การคิดอย่างมีเหตุผล 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถึงแมว้า่จะใชชื้�อที�แตกต่างกนักนัออกไป แต่เมื�อพิจารณาความหมายแลว้ 

พบว่า มีความหมายคลา้ยคลึงกนั ดงันั�นเพื�อความเขา้ใจตรงกนัสาํหรับการวิจยัครั� งนี�   ผูวิ้จยัจึงใชค้าํ

ว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” การให้ความหมายของคาํว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั�น มีผูใ้ห้

ความหมายที�แตกต่างกนัออกไปบา้ง ขึ�นอยู่กบัการสืบคน้แลว้พฒันาออกเป็นความสามารถต่างๆ ที�

ประกอบขึ�นเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหลายๆ ลกัษณะ  ทุกคาํนิยามลว้นมีความถูกตอ้ง  แต่

ไม่มีคาํนิยามใดสามารถอธิบายความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดส้มบูรณ์ที�สุด (Bono, 

1976 : 47-48) โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแง่มุม

ต่างๆ ดงันี�  

 



 14

 Dewey (1933 : 30) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ 

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบต่อความเชื�อ ความรู้ต่างๆ โดยอาศยัหลกัฐานมาสนบัสนุนความเชื�อหรือ

ความรู้นั�นรวมทั� งขอ้สรุปที� เกี�ยวขอ้ง และได้อธิบายขอบเขตของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า มี

ขอบเขตอยู่ระหว่าง � สถานการณ์ คือ การคิดที�เริ�มตน้จากสถานการณ์ที�มีความยุ่งยาก สับสน และ

สิ�นสุดหรือจบลงดว้ยสถานการณ์ที�มีความชดัเจน 

 

 Skinner (1976 : 292-299) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย กระบวนการ

และความสามารถ กระบวนการ หมายถึง วิธีการแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์และทัศนคติในการ

สืบเสาะแสวงหาความรู้ ส่วนความสามารถ หมายถึง ความรู้ในขอ้เท็จจริง หลกัการสรุปในกรณีทั�วๆ 

ไป การอนุมาน การยอมรับในขอ้ตกลงเบื�องตน้ การนิรนัย การตีความหมาย และการประเมินผล 

รวมทั�งทกัษะความเขา้ใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

 

 Paul (1984 : 5) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการบูรณาการกระบวนการคิดของ

บุคคลโดยใชค้วามคิด ความรู้สึกที�เป็นอิสระเป็นเหตุเป็นผลและเป็นตวัของตวัเอง 

 

  Ennis (1985 : 45-47) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดไตร่ตรองที�เนน้ใน

เรื� องการตัดสินใจว่าจะเชื�อหรือไม่ เ ชื�อสิ� งใด หรือจะทําหรือไม่ทําสิ� งใด แบ่งออกเป็น � 

องคป์ระกอบ คือ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) และคุณลกัษณะของผู้

ที�มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Disposition Component of Critical Thinking) 

 

 Facione (1990 : 2) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการตดัสินใจที�มีเป้าหมาย เป็น

การตดัสินใจที�กาํกบัดว้ยตนเอง (Purposeful Self-Regulatory Judgement) ซึ� งมาจากการตีความ การ

วิเคราะห์ การประเมิน และการสรุปอา้งอิง คลา้ยกบัการอธิบายโดยใชข้อ้มูลเชิงประจักษ ์แนวคิด

ทฤษฎี ระเบียบวิธี เกณฑห์รือบริบทของสิ�งที�พิจารณาเป็นพื�นฐานในการตดัสินใจ 

 

 Moore and Parker (1992 : 4) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดอย่าง

ระมดัระวงั เป็นการตดัสินใจอยา่งสุขุมรอบคอบเกี�ยวกบัสิ�งที�ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ  

 

 Wilkinson (1996 : 26) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทศันคติและกระบวนการ

ใชเ้หตุผลที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะทางปัญญา 
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 อรุณี รัตนวิจิตร (���� : 7) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดหรือ

กระบวนการคิดพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล ซึ� งในการ

พิจารณากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั�นสามารถทาํไดโ้ดยอาศยัแนวทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 วนิดา ปานโต (2543 : 11) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการใช้

สติปัญญาในการคิดพิจารณา ไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมินสถานการณ์ 

เชื�อมโยงเหตุการณ์ สรุปความ ตีความ โดยอาศยัความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนในการ

สาํรวจหลกัฐานอย่างละเอียดเพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปที�สมเหตุสมผล ซึ� งกระบวนการต่างๆ ดงักล่าวใช้

ทกัษะความรู้ความสามารถพื�นฐาน � ดา้น คือ การนิยามปัญหา การเลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง การ

ตระหนกัในขอ้ตกลงเบื�องตน้ การกาํหนดและเลือกสมมติฐาน และการลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

 

 อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (���� : 4) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการใน

การใชปั้ญญาคิดพิจารณาอย่างมีหลกัการ มีเหตุผล มีการประเมินอย่างรอบคอบต่อขอ้อา้ง หลกัฐาน 

เพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปที�เป็นไปไดจ้ริง มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งและใชก้ระบวนการ

ทางตรรกะไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

 สุนนัทา สายวงศ ์(���� : 37) กล่าววา่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มูลหรือสถานการณ์ที�เป็นปัญหา โดยใชค้วามรู้ ความคิด และ

ประสบการณ์ของตนเองในการพิจารณาหลักฐานและข้อมูลต่างๆ เพื�อไปสู่การสรุปอย่าง

สมเหตุสมผล 

 

 นวลลออ ทินานนท์ (���� : ��-��) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 

กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ สภาพที�ปรากฏ โดยหาหลกัฐาน

นาํไปสู่การตดัสินใจวา่ควรเชื�อหรือทาํตามสิ�งใดหรือไม่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งอาศยัทกัษะ

และกระบวนการคิดพื�นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื�อทาํความเขา้ใจความหมายและตีความนาํไปสู่

การเชื�อมโยงเหตุผลต่างๆ จนไดข้อ้สรุป 

 

 สมศกัดิ�  สินธุระเวชญ ์ (���� : ��) กลา่วว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด

พิจารณา ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล เพื�อตดัสินใจวา่สิ�งใดถกูตอ้ง สิ�งใดควรเชื�อ สิ�งใดควรทาํ 



 16

 พรเพญ็ ศรีวิรัตน์ (���� : ��) กลา่วว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มลูหรือสถานการณ์ ซึ� งตอ้งอาศยัการสังเกต ความรู้ ความเขา้ใจ 

การวิเคราะห์ การเชื�อมโยงเหตุการณ์ การสรุปความ และประสบการณ์ของตนเองมาประเมินขอ้มูล 

โดยใชเ้หตุผลในเชิงตรรกวิทยาที�มีหลกัเกณฑที์�ไดรั้บการยอมรับ ตลอดจนผ่านการพิจารณาปัจจยั

รอบดา้นอย่างกวา้งไกลลึกซึ� ง และผา่นการพิจารณากลั�นกรองทั�งดา้นคุณ-โทษ เพื�อที�จะนาํไปใชใ้น

การตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ แมว้่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที�ซบัซ้อนและเป็นการ

คิดในขั�นสูง แต่สามารถพฒันาไดเ้ป็นลาํดบัจากง่ายไปยาก โดยอาศยัทกัษะการคิดขั�นพื�นฐาน ซึ� ง

เป็นทักษะย่อยๆ ที�ใช้อยู่ในชีวิตประจาํวนั เช่น การสังเกต การจาํแนก การเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู่  การเรียงลําดับ การสรุปความ เป็นต้น เมื�อประกอบกันก็จะเป็นการคิดในขั�นสูง

ขณะเดียวกนัการคิดในระดบันี�ตอ้งมีการฝึกฝนกระทาํซํ� าดว้ยความเอาใจใส่ และตอ้งใชเ้วลา ดงันั�น

จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งกระตุน้ส่งเสริมพฒันาให้เกิดขึ�นตั�งแต่ระดบัปฐมวยั 

 

 จีรนนัท ์วชัรกุล (���� : 9) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลกัฐาน ประกอบด้วยสิ� งที�จะคิด 

จุดมุ่งหมายในการคิด และกระบวนการคิด ดงันี�  

 1) สิ�งที�จะคิด เป็นการคิดที�เกิดขึ�นเมื�อบุคคลเกิดปัญหาความไม่แน่ใจเกี�ยวกบัขอ้ความ    

ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้อา้ง จากขอ้มูลหรือสภาพที�ปรากฏ 

 2) จุดมุ่งหมายในการคิด เป็นการคิดที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อหาขอ้สรุปที�สมเหตุสมผลตาม

ขอ้มลูที�มีอยู ่

 3) กระบวนการคิด เป็นการคิดที�อาศยักระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียด

รอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มลูที�มีอยู ่

 

   เกศณีย์ ไทยถานันดร์ (���� : ��) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 

กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลกัฐาน

ประกอบดว้ยสิ�งที�จะคิด จุดมุ่งหมายในการคิด และกระบวนการคิด มีการประเมินอย่างรอบคอบต่อ

ขอ้อา้ง หลกัฐานเพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปที�เป็นไปไดจ้ริง มีการพิจารณาถึงองคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งและ

ใชก้ระบวนการทางตรงไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนเกิดทกัษะในการใชท้ัศนคติและความรู้มา

ประเมินผลความถูกตอ้งของขอ้ความ 
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 สาวิตรี เครือใหญ่ (���� : ��) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด

พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื�อตดัสินใจอย่างมีเหตุผล โดยอาศยัวิเคราะห์ความชดัเจน ความน่าเชื�อถือ 

ความสัมพนัธ์และความสมบูรณ์ของขอ้มูล หรือวิเคราะห์จากร่องรอยหลกัฐาน หรือขอ้มูลที�เชื�อถือ

ได้อย่างมีหลักเกณฑ์และมีประสิทธิภาพ แล้วจึงลงความเห็นหรือประเมินลงข้อสรุปได้อย่าง

สมเหตุสมผลหรือตดัสินคุณค่าของสิ�งต่างๆ 

 

 พรศรี ดาวรุ่งสวรรค ์(���� : ��) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด

พิจารณาสิ�งใดสิ�งหนึ�งหรือเรื�องใดเรื� องหนึ� งอย่างละเอียดรอบคอบ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื�อหา

ขอ้สรุปที�ดีที� สุดและเป็นไปไดม้ากที�สุด โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การระบุปัญหา การ

ตั�งสมมติฐาน ขั�นทดลอง และขั�นสรุปผลการทดลอง 

 

 จากนิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื�อตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตุมีผล  

งานวิจยันี� ใชท้กัษะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ซึ� งแบ่งเป็น 5 ดา้น ตาม

แนวคิดจาก Delphi Research Project ซึ� งสนับสนุนโดย American Philosophical Association 

(Facione, 1990) ประกอบดว้ย การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบาย

ความ เพราะแนวคิดดงักลา่วครอบคลุมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณครบทุกดา้น 

 

 �.�.� แนวคิดเกี�ยวกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 

 Dressel and Mayhew (1957: 85-86) ไดก้ล่าวถึงความสามารถที�ถือว่าเป็นกระบวนการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ ดงันี�  

 1) การตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึงเงื�อนไขต่างๆ ที� มี

ความสัมพนัธ์กนัในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขดัแยง้และเรื�องราวที�สําคญัในสภาพการณ์ การระบุ

จุดเชื�อมต่อที�ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิด และการรู้ถึงสภาพปัญหาที�ยงัไม่มีคาํตอบ 

2) การนิยามปัญหา  ไดแ้ก่  การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา  ความเขา้ใจถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง 

และจาํเป็นในการแกปั้ญหา นิยามองค์ประกอบของปัญหา ซึ� งมีความยุ่งยากและเป็นนามธรรมให้

เป็นรูปธรรม จาํแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที�มีความซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบที�

สามารถจดักระทาํได ้ระบุองคป์ระกอบที�สําคญัของปัญหา จดัองคป์ระกอบของปัญหาให้เป็นลาํดบั

ขั�นตอน 
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 3) ความสามารถในการเลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา คือ การตดัสิน

ว่าข้อมูลใดมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา การจําแนกแหล่งข้อมูลที� เชื�อถือได้กบัแหล่งข้อมูลที�

เชื�อถือไม่ได ้การระบุว่าขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตวัอย่างของขอ้มูลที�มีความเพียงพอ

และเชื�อถือได ้ตลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มลู 

 4) ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ ประกอบดว้ย การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�ผู ้

อา้งเหตุผลไม่ไดก้ล่าวไว ้การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�คดัคา้นการอา้งเหตุผล และการระบุขอ้ตกลง

เบื�องตน้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการอา้ง 

 5) ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดว้ย การคน้หา การชี� แนะต่อ

คําตอบปัญหา การกําหนดสมมติฐานต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื�องต้น การเลือก

สมมติฐานที�มีความเป็นไปไดม้ากที�สุดพิจารณาเป็นอนัดับแรก การตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบื�องตน้ การกาํหนดสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลที�ยงั

ไม่ทราบและเป็นขอ้มลูที�จาํเป็น 

 6) ความสามารถในการสรุปอยา่งสมเหตุสมผล และการตดัสินความสมเหตุสมผลของการ

คิดหาเหตุผล ซึ�งประกอบดว้ย 

 �.� การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศยัขอ้ตกลงเบื�องตน้ สมมติฐานและขอ้มูล

ที� เกี�ยวข้อง ไดแ้ก่ การระบุความสัมพนัธ์ระหว่างคาํประพจน์ การระบุถึงเงื�อนไขที�จาํเป็นและ

เงื�อนไขที�เพียงพอ การระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล และการระบุและกาํหนดขอ้สรุป 

 �.� การพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที�นาํไปสู่ขอ้สรุป ไดแ้ก่  

การจาํแนกการสรุปที�สมเหตุสมผลจากการสรุปที�อาศยัค่านิยม ความพึงพอใจและความลาํเอียง การ

จาํแนกระหวา่งการคิดหาเหตุผลที�มีขอ้สรุปไดแ้น่นอนกบัการคิดหาเหตุผลที�ไม่สามารถหาขอ้สรุปที�

เป็นขอ้ยติุได ้

 �.� การประเมินขอ้สรุปโดยอาศยัเกณฑก์ารประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การระบุถึงเงื�อนไขที�

จาํเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุป การรู้ถึงเงื�อนไขที�ทาํให้ขอ้สรุปไม่สามารถนําไปปฏิบติัได ้และการ

ตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะที�เป็นคาํตอบของปัญหา 

 

 Sternberg (1984: 307-334) กล่าววา่ ในการสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ครูตอ้งเขา้ใจ

กระบวนการทางสติปัญญา มีความคุน้เคยกบังาน ทกัษะและสถานการณ์ที�ตอ้งใชก้ารคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ ครูควรฝึกใชกิ้จกรรมในชั�นเรียนบ่อยๆ เพื�อที�จะสามารถสร้างกระบวนการคิดสาํหรับ

นาํมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน   
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 �.�.� ความสําคัญของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 

 อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (���� : �-�) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีความสําคญั

สาํหรับบุคคลทุกระดบั ทุกอาชีพ รวมถึง การดาํเนินชีวิตประจาํวนัดงันี�  

 การคิดเป็นคุณสมบติัพิเศษของมนุษยที์�มีสมอง มีปัญญา มนุษยจ์ะตอ้งคิดอยู่ตลอดเวลา 

เพื�อพฒันาสร้างสรรคโ์ลก สังคม ครอบครัว และตนเอง เพื�อการดาํรงชีวิตที�ดีขึ�น 

 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะนาํไปสู่ความรู้ที�ดีขึ�น ชดัเจนขึ�น เมื�อเราใชก้ารสังเกตเราก็

จะเห็นขอ้มูล เมื�อมีการคิด การตีความ การทาํความเขา้ใจขอ้มลูเหตุการณ์ดว้ยการใชส้มอง เราก็จะ

เกิดความชดัเจนในประเด็นปัญหา สามารถอธิบายได ้ยืนยนัไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะนาํไปสู่การตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั ในสงัคมยคุขอ้มูลข่าวสารที�แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมากมาย การตดัสินใจเลือก

รับขอ้มลูข่าวสาร การตดัสินใจเชื�อหรือไม่ในขอ้มูลและเหตุการณ์ที�รับทราบ ตลอดจนการตดัสินใจ

ในการเลือกปฏิบติั จาํเป็นตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์ วินิจฉยั และตีความขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 3) ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา มีความเจริญกา้วหนา้อย่าง

รวดเร็ว มนุษยต์อ้งใชปั้ญญาในการติดตามขอ้ความรู้เหล่านั�นสมํ�าเสมอ มนุษยต์อ้งคิดวิเคราะห์ เพื�อ

ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที�มีวิวฒันาการมากขึ�น เพื�อนาํไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม จาํเป็นตอ้งใช้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 �.�.� ลกัษณะการแสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (���� : 36-37) ไดส้รุปพฤติกรรมของบุคคลที�

มีการคิดวิจารณญาณ ประกอบดว้ยลกัษณะดงันี�  

 1) สามารถนิยามปัญหา โดยการกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือใหช้ดัเจน

และเขา้ใจความหมายของคาํ ขอ้ความหรือแนวคิด 

 2) สามารถในการคิดรวบรวมขอ้มลู โดยการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ดว้ยการเลือกขอ้มลู

ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ แสวงหาขอ้มลูที�ถูกตอ้งและชดัเจนมากขึ�น 

ถามและพิจารณาทศันะของคนอื�น และแสวงหาความรู้ที�ทนัสมยั 

 3) สามารถจดัระบบขอ้มลู โดยแสวงหาแหล่งที�มาของขอ้มูล วินิจฉยัความน่าเชื�อถือของ

แหล่งข้อมูล พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล ระบุข้อตกลงเบื� องต้นของข้อความ จัดระบบ

ขอ้สนเทศต่างๆ เช่น การจาํแนกตามความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชัดเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ 
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ขอ้มูลที� เกี�ยวขอ้งกับปัญหาและขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น ความ

คิดเห็นด้วยอารมณ์กับความคิดเห็นด้วยเหตุผล พิจารณาข้อมูลที�แสดงถึงความลาํเอียงและการ

โฆษณาชวนเชื�อ พิจารณาและตดัสินความขดัแยง้ของขอ้ความและเสนอขอ้มูลได ้

 4) สามารถตั�งสมมติฐาน โดยกาํหนดสมมติฐานจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลมองหาทาง

เลือกหลายๆ ทางในการแกปั้ญหา และเลือกสมมติฐาน 

 5) สามารถสรุปอา้งอิง โดยพิจารณาและตดัสินว่ามีเหตุผลเพียงพอที�สรุปไดห้รือไม่ 

จําแนกข้อสรุปที�สัมพันธ์กับสถานการณ์ และข้อสรุปโดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ อธิบาย

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ และสรุปเป็นเกณฑไ์ด ้

 6) สามารถสรุปอา้งอิงถึงโดยพิจารณาและตดัสินข้อสรุปว่า สรุปตามขอ้มูลหลกัฐาน

หรือไม่ พิจารณาความคลุมเครือของการสรุปเหตุผล บอกเหตุผลที�ไม่เป็นไปตามหลกัตรรกศาสตร์ 

จาํแนกขอ้สรุปที�มีเหตุผลหนกัแน่นและน่าเชื�อถือ เมื�อพิจารณาความเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูและประเด็น

ความสําคญั พิจารณาถึงผลที�เกิดจากการตดัสินใจโดยยืนยนัการสรุปเดิม ถา้มีเหตุผลและหลกัฐาน

เพียงพอและพิจารณาการสรุปใหม่ ถา้การสรุปไม่มีเหตุผล มีขอ้มลูหรือเหตุผลเพิ�มเติมพิจารณาและ

ตดัสินการนาํขอ้สรุปไปประยกุตใ์ช ้

 

 เอนนิส (Ennis, ���� : 84-85) กลา่วว่า ผูเ้รียนที�มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบั คุณลกัษณะ และความสามารถ ดงันี�   

 

 ดา้นคุณลกัษณะที�แสดงออก มีการแสดงออก ดงันี�  

 1) พดู เขียน หรือสื�อความเขา้ใจ โดยมีความหมายชดัเจน 

 2) กาํหนดประเดน็ปัญหาที�แน่นอน 

 3) พิจารณาสถานการณ์รวมทั�งหมด 

 4) แสวงหาเหตุผลและให้เหตุผล 

 5) เป็นผูมี้ความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 6) มองหาทางเลือกหลายๆ ทาง 

 7) แสวงหาความถกูตอ้งแมน่ยาํใหม้ากที�สุดตามที�สถานการณ์ตอ้งการ 

 8) ตระหนกัความเชื�อพื�นฐานของตนเอง 

 9) เปิดใจกวา้ง พิจารณาทศันะอื�นๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน 

 10) ไม่ด่วนตดัสินใจในกรณีที�มีหลกัฐานและเหตุผลที�ไมเ่พียงพอ 

 11) ยืนยนัจุดยืนหรือเปลี�ยนจุดยืนเมื�อมีหลกัฐานและเหตุผลเพียงพอ 
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12) ใชก้ารคิดวิจารณญาณของตนเอง 

 

 ดา้นความสามารถ ประกอบดว้ยพฤติกรรมที�แสดงออก ดงันี�  

 1) บอกไดช้ดัเจนวา่ประเดน็นั�นเป็นการอา้งเหตุผล ปัญหา หรือขอ้สรุปการใหเ้หตุผล 

 2) ถามหรือตอบคาํถามไดช้ดัเจนและถกูตอ้ง 

 3) ใหนิ้ยามหรือแนวคิดในกรณีที�มีความคลุมเครือ 

 4) ชี� ให้เห็นความคิดที�แอบแฝงอยู ่

 5) วินิจฉยัความน่าเชื�อถือของที�มาของแนวคิดและเหตุผลต่างๆ ได ้

 6) สงัเกตและวินิจฉยัรายงานการสังเกตได ้

 7) ตดัสินใจดว้ยการอาศยักฎ หลกัการต่างๆ และประเมินการวินิจฉยันั�นได ้

 8) คิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลที�มีอยู่แลว้ สรุปเป็นกฎเกณฑ ์และประเมินค่ากระบวนการคิด

หาเหตุผลที�นาํไปสู่ขอ้สรุปได ้

 9) วินิจฉยัตดัสินค่านิยมต่างๆ และประเมินการวินิจฉยั ตดัสินคุณค่าของค่านิยมนั�น 

 10) พิจารณาและให้เหตุผลโดยอาศยัหลกัฐาน เหตุผล ขอ้สันนิษฐาน แนวคิดที�เป็นจุดยืน

ของขอ้ความที�ตนไม่เห็นดว้ย หรือยงัมีขอ้สงสยั 

 11) ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอื�นๆ ในการตัดสินใจ และเสนอผลการ

ตดัสินใจใหเ้ป็นที�ยอมรับ 

12) ดาํเนินการตามระเบียบแบบแผนที�เหมาะสมกบัสถานการณ ์

 13) ไวต่อความรู้สึก ระดบัความรู้ และความเป็นผูรู้้ของบุคคลอื�น 

 14) ใชวิ้ธีพดูที�เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 

15) ใชห้รือมีปฏิกิริยาต่อแนวความคิดหรือความเชื�อที�ผิดๆ ดว้ยกิริยาที�เหมาะสม 

 

 �.�.� กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 

 การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณที�มีองคป์ระกอบสาํคญัดงันี�  

 1) จุดมุ่งหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีจุดมุ่งหมายเพื�อใหผู้เ้รียนมีความคิดที�รอบคอบสมเหตุสมผล 

ผา่นการพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอยา่งกวา้งขวาง ลึกซึ� ง และผา่นการพิจารณากลั�นกรอง ไตร่ตรอง ทั�ง

ทางดา้นคุณ-โทษ และคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�นมาแลว้   
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�) เกณฑค์วามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ผูคิ้ดอย่างมีวิจารณญาณจะมีความสามารถ ดงันี�  

 �.�) สามารถกาํหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถกูทาง 

 �.�) สามารถระบุประเดน็ในการคิดไดอ้ย่างชดัเจน 

 2.3) สามารถประมวลขอ้มูลทั�งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเกี�ยวกบัประเดน็ที�

คิดทั�งทางกวา้ง ทางลึก และไกล 

 �.�) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มลูที�จะใชใ้นการคิดได ้

  �.�) สามารถประเมินขอ้มูลได ้

 2.6) สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล และเสนอคาํตอบ/ทางเลือกที�

สมเหตุสมผล  

2.7) สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที�คิดได ้

�) วิธีการหรือขั�นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 �.�) ตั�งเป้าหมายในการคิด 

 �.�) ระบุประเดน็ในการคิด 

 �.�) ประมวลขอ้มูลทั�งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นที�

คิดทั�งทางกวา้ง ลึก และไกล 

 �.�) วิเคราะห์ จาํแนก แยกแยะขอ้มูล จัดหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะ

นาํมาใช ้

 �.�) ประเมินขอ้มลูที�จะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเชื�อถือ 

 �.�) ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มลู เพื�อแสวงหาทางเลือก/คาํตอบที�สมเหตุ 

สมผลตามขอ้มลูที�มี 

 �.�) เลือกทางเลือกที�เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลที�จะตามมาและคุณค่า หรือ

ความหมายที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น 

 �.�) ชั�งนํ�าหนกัผลได ้ผลเสีย คุณ-โทษในระยะสั�นและระยะยาว 

 �.�) ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาให้รอบคอบ 

 �.��) ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�คิด 
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 �.�.� ลกัษณะการสอนการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 

 

 การส่งเสริมหรือการสอนให้นกัเรียนสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั�น สามารถทาํได้

ตามขอ้เสนอแนะต่อไปนี�  (Clarke and Biddle, 1993: 24) เสนอว่าครูควรทาํตวั ดงัต่อไปนี�  

1) เป็นนกัวิจยั (Teacher as Researcher) โดยการถามใหน้กัเรียนคิดอยา่งกวา้งไกลในการ

นาํขอ้มลูมาใชป้ระโยชน ์

 2) เป็นนกัออกแบบ (Teacher as Designer) โดยการสอนใหน้กัเรียนออกแบบสื�อวสัดุ

ต่างๆ ที�จะช่วยให้นกัเรียนพบคาํตอบได ้

 3) เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา (Teacher as Consultant) โดยให้คาํแนะนาํแก่นักเรียนที�ยงัไม่

คุน้เคยกบักระบวนการคิดสืบสวนเพื�อคน้หาคาํตอบ 

4) เป็นกรรมการ (Teacher as Referee) โดยคอยช่วยขจดัขอ้ขดัแยง้และความสนบัสนุนที�

เกิดกบันกัเรียน และหาจงัหวะส่งเสริมใหคิ้ดดว้ยคาํถามที�เหมาะสม 

  5) เป็นนกัวิเคราะห์ (Teacher as Analyst) โดยการนาํนกัเรียนใหคิ้ดไปในแนวทางที�

ถกูตอ้ง ไม่คิดไปคนละทิศละทาง 

 6) เป็นผูต้ดัสินใจ (Teacher as Judge) คือ ตดัสินวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 

โดยการถามเพื�อทดสอบความรู้ในเนื�อหาและกระบวนการคิด 

 

 นอกจากนั�น คิลเลียน (Killian, 1993: 883) ไดท้าํการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi) 

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะในการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สรุปไดด้งันี�  

 1) สอนใหน้กัเรียนรู้จกัตดัสินใจเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุด 

 2) สอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 

 3) ครูไม่ทาํตวัเป็นผูใ้หค้าํตอบ (Answer Giver) แก่นกัเรียน 

 4) ครูควรไดรั้บการฝึกใหใ้ชค้าํถามเพื�อกระตุน้ความคิด 

 5) ควรพฒันาบุคลากรทุกคนให้มีความกา้วหนา้ในการสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 6) ไม่ใชใ้บงานเป็นหลกั 

 

 ในการสอนอาจกล่าวไดว้า่ ขอ้เสนอแนะทั�วไปเกี�ยวกบัการสอนการคิดวิจารณญาณขา้งตน้

เป็นแนวทางที�ครูผูส้อนตระหนักอยู่เสมอ นอกจากข้อเสนอแนะทั�วไปดังกล่าว ครูควรสอนให้

นกัเรียนคุน้เคยกบัการคิดวิจารณญาณโดยตรง ดว้ยขั�นตอนตามองคป์ระกอบย่อยต่างๆ การคิดอย่าง
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มีวิจารณญาณ มีความซับซ้อนกว่าการคิดทั�วไป การคิดทั�วไปมกัเป็นการคิดเรื� องง่ายๆ และไม่มี

มาตรฐาน แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที�อยู่บนฐานของมาตรฐานที� มีความเป็น

ประโยชน์ หรือความคงที� ครูช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยการฝึกใหผู้เ้รียน

เปลี�ยนพฤติกรรมการคิด ดงันี�  

 1) จากการเดาเป็นการประมาณ 

 2) จากการชอบเป็นการประเมิน 

 3) จากการจดักลุ่มเป็นการจดัหมวดหมู ่

 4) จากการเชื�อเป็นการสันนิษฐาน 

 5) จากการอา้งอิงเป็นการอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล 

 6) จากการเชื�อมโยงมโนทศัน์เป็นการเขา้ใจหลกัการ 

 7) จากการสมมติเป็นการตั�งสมมติฐาน 

 8) จากการแสดงความเห็นเป็นการแสดงความเห็นโดยมีเหตุผล 

 

 �.�.� แนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 

 

 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การพัฒนาความคิดของผู ้เรียนนับเป็น

เป้าหมายที�สาํคญัยิ�งของการจดัการศึกษาและสามารถพฒันาไดโ้ดยการสอน การพฒันาการคิดจึงเขา้

มามีบทบาทในการจดัการศึกษา แต่การสอนทกัษะการคิดก็ยงัประสบปัญหาต่างๆ โดยครูส่วนใหญ่

ในโรงเรียนมกัจะเน้นวิธีการท่องจาํทาํให้เด็กไม่ไดพ้ฒันาความคิดเท่าที�ควร เด็กไม่สามารถที�จะ

แกปั้ญหาไดเ้มื�อประสบดว้ยตนเอง (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ���� : 25-27)  

 

 ศาสตราจารย ์นพ.ประเวศ วะสี (2542) นกัคิดคนสาํคญัของประเทศไทย ผูมี้บทบาทอย่าง

มากในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ�น ท่านได้เสนอกระบวนการทางปัญญา ซึ� งเป็น

แนวทางที�นาํไปสู่การคิดระดบัสูง และการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยขั�นตอน �� ขั�น 

ดงันี�   

 1) ฝึกสังเกต ใหผู้เ้รียนมีโอกาสสงัเกตสิ�งต่างๆ ให้มาก ให้รู้จกัสงัเกตสิ�งแวดลอ้มรอบตวั  

 2) ฝึกบนัทึก ใหผู้เ้รียนสงัเกตสิ�งต่างๆ และจดบนัทึกรายละเอียดที�สงัเกตเห็น 

 3) ฝึกการนาํเสนอต่อที�ประชุม เมื�อผูเ้รียนไดไ้ปสังเกต หรือทาํอะไร หรือเรียนรู้อะไรมา

ใหฝึ้กนาํเสนอเรื�องนั�นต่อที�ประชุม 

 4) ฝึกการฟัง การฟังผูอื้�นช่วยใหไ้ดค้วามรู้มาก ผูเ้รียนจึงควรไดรั้บการฝึกใหเ้ป็นผูฟั้งที�ดี 
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 5) ฝึกปุจฉา-วิสัชนา ใหผู้เ้รียนฝึกการถาม-ตอบ ซึ�งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความแจ่มแจง้ใน

เรื�องที�ศึกษา รวมทั�งไดฝึ้กการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 

 6) ฝึกตั�งสมมติฐานและตั� งคาํถาม ให้ผูเ้รียนฝึกคิดและตั�งคาํถาม เพราะคาํถามเป็น

เครื�องมือสาํคญัในการไดม้าซึ� งความรู้ต่อไป จึงใหผู้เ้รียนฝึกตั�งสมมติฐานและหาคาํตอบ 

 7) ฝึกการคน้หาคาํตอบ เมื�อมีคาํถามและสมมติฐานแลว้ ควรให้ผูเ้รียนฝึกคน้หาคาํตอบ

จากแหล่งต่างๆ เช่น หนงัสือ ตาํรา อินเทอร์เน็ต หรือไปสอบถามจากผูรู้้ 

 8) ฝึกการวิจยั การวิจยัเป็นกระบวนการหาคาํตอบที�จะช่วยใหผู้เ้รียนคน้หาความรู้ใหม่ ฝึก

เชื�อมโยงบูรณาการใหเ้ห็นความเป็นทั�งหมดและเห็นตวัเอง เมื�อผูเ้รียนไดเ้รียนอะไรมาแลว้ ควรให้

ผูเ้รียนเชื�อมโยงใหเ้ห็นความเป็นทั�งหมด และเกิดการรู้ตวัเองตามความเป็นจริงว่าสัมพนัธ์กบัความ

เป็นทั�งหมดอยา่งไร อนัจะทาํใหเ้กิดมิติทางจริยธรรมขึ�น ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติ 

 9) ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ หลงัจากที�ไดเ้รียนรู้เรื�องใดแลว้ ควรใหผู้เ้รียน ฝึก

เรียบเรียงความรู้ที�ได ้การเรียบเรียงจะช่วยใหค้วามคิดประณีตขึ�น ทาํให้ตอ้งคน้ควา้หาหลกัฐานที�มา

ของความรู้ใหถี้�ถว้นแม่นยาํขึ�น การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นวิธีการสาํคญัในการพฒันาปัญญาของ

ตน และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูอื้�นในวงกวา้งออกไป 

 

 ศูนยอิ์นโนเทค (อรพรรณ พรสีมา, ���� : ��-��) ซึ� งเป็นศูนยฝึ์กอบรมเกี�ยวกบัเทคโนโลยี

และนวตักรรมทางการศึกษาไดท้าํคู่มือการฝึกทกัษะการคิดระดบัสูง โดยเสนอกิจกรรมที�จาํเป็นต่อ

การพฒันาทักษะการคิด � ลกัษณะ คือ การคิดวิจารณญาณ และการคิดแบบสร้างสรรค์ โดยมี

กิจกรรมที�จาํเป็นต่อการคิดวิจารณญาณ ดงันี�  

 1) ฝึกคิดเกี�ยวกบัรายละเอียดขององคป์ระกอบของกิจกรรม สิ�งของ สถานที�และเหตุการณ์

ต่างๆ 

 2) ฝึกแยกแยะองคป์ระกอบที�ทาํใหกิ้จกรรมลม้เหลว หรือความเลวร้ายของสถานการณ์ 

 3) ฝึกแยกแยะความคิดเห็นที�แตกต่างหรือคลา้ยกนัของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลวา่แตกต่าง

หรือเหมือนกนัอยา่งไร 

 4) ฝึกแยกแยะและจาํแนกขอ้มูลที�เป็นจริงและที�เป็นเพียงความคิดเห็นออกจากกนั 

 5) ฝึกแยกแยะข่าวสารขอ้มูลที�ไดรั้บจากสื�อมวลชนและแหล่งขอ้มูลอื�นวา่มีความเหมือน

หรือต่างกนัอยา่งไร 

 6) ฝึกแยกแยะขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะที�เราเห็นวา่สมเหตุสมผลและที�ไม่สมเหตุ 
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สมผล ใหน้กัเรียนฝึกสร้างเกณฑใ์นการตดัสินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความดีและความงาม

ของสิ�งต่างๆ 

 7) ฝึกหาขอ้มูลนาํมาใชส้นบัสนุนความคิดเห็นและขอ้เทจ็จริงที�ตนตอ้งการกล่าวอา้ง 

 �) ฝึกแยกแยะขอ้คิดเห็นในเชิงทาํลายและสร้างสรรคข์องนกัเรียนนกัการเมืองและ 

นกัวิเคราะห์วิจารณ์ 

  

 สเตฟาน บรู๊คฟิลด ์(Stephen Brookfield, 1987) ไดเ้สนอกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ

ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณดงันี�  

 �) การจดัโครงการและกิจกรรมใหสื้บคน้และจินตนาการเรื�องต่างๆ 

 �) ให้ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัมุมมองของตนเองและมุมมองของผูอื้�นในเวลา

เดียวกนั  แต่การตดัสินใจสุดทา้ยตอ้งเป็นของผูเ้รียนเอง 

 �) การฝึกคิดใหเ้หตุผลต่างๆ (Reasoning Skills) 

4) ใชกิ้จกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุปหลกัการ และร่วมกนัอภิปรายสะทอ้นความคิด 

 

 �.�.� ประโยชน์ของการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 

 

 ทิศนา แขมมณี (���� : ��) กล่าวว่า ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บจากการสอนให้ผูเ้รียนมี

ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณที�สาํคญัมีดงันี�  

 1) ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการและเหตุผล และไดง้านที�มี

ประสิทธิภาพ 

 2) ช่วยใหผู้เ้รียนประเมินงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

 3) ส่งเสริมใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล และมีทกัษะในการตดัสินใจ 

 4) ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เนื�อหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน ์  

 5) ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 

 6) ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ คน้ความรู้ ทฤษฎี 

หลกัการ ตั�งขอ้สนันิษฐาน ตีความหมาย และลงขอ้สรุป 

 7) ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการใชภ้าษาและสื�อความหมาย 

 8) ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งชดัเจน คิดอย่างถูกตอ้ง คิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอย่าง

กวา้งขวางและคิดอยา่งลุ่มลึก ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
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 9) ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ปัญญา กอปรดว้ยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ความ

เมตตา และเป็นผูมี้ประโยชน์ 

 10) ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน เขียน พดู ฟังไดดี้ 

 11) ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื�องในสถาน 

การณ์ที�โลกมีการเปลี�ยนแปลง 

 

 �.�.� การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   

 จากการศึกษาคน้ควา้ในเรื�องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดมี้การสร้างแบบทดสอบ

ขึ�นมามากมายเพื�อวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัต่อไปนี�  

 การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบประเมินความคิดวิจารณญาณของวตัสันและ

เกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964)  ในการสร้างแบบทดสอบเพื�อวดัความสามารถในการคิด

วิจารณญาณนั�น วตัซันซึ� งเป็นศาสตราจารยท์างการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัโคลมัเบียเป็นคนแรกที�

พฒันาแบบทดสอบเพื�อวดัความคิดอยา่งมีวิจารณญาณขึ�นโดยทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการวดัความเที�ยง

ธรรมทางจิตใจ ต่อมาไดท้าํการศึกษาวิจยัและทดลองแบบทดสอบในการวดัความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ โดยที�วตัซันไดพ้ฒันาเชื�อมโยงกบัการวดัความเที�ยงธรรมทางจิตใจของเขา ซึ� ง

ต่อมา เกลเซอร์ (Glaser, 1973) ซึ� งเป็นนกัจิตวิทยาไดด้ดัแปลงและปรับปรุงขยายไปใชก้บังานของ

เขา คือ การทดลองเพื�อพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตั� งแต่นั�นเป็นตน้มาแบบทดสอบนี� ก็

ประสบความสําเร็จในการทดลอง มีการวิเคราะห์และดดัแปลงปรับปรุงเพื�อให้เขา้กบัแนวคิดหลกั

ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยมีการใชค้าํถามจาํนวนมาก เพื�อฝึกการแกปั้ญหาที�ยุ่งยากซับซ้อน 

ผลการศึกษาพบว่า สามารถดึงความคิดอย่างมีวิจารณญาณใหป้รากฏออกมาได ้วตัซนัไดร่้วมมือกบั 

เกลเซอร์ทาํการวิเคราะห์และทดลองพฒันาแบบทดสอบนี� เรื�อยมา ทาํให้ไดแ้บบทดสอบการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ ไดต้รงตามคาํนิยามที�ให้ไว ้ต่อมาในปี ค.ศ.���� วตัสันและเกลเซอร์ไดท้าํการ

ปรับปรุงจนไดแ้บบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�มีคุณภาพไดรั้บการรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ

และเป็นที�ยอมรับของผูใ้ช้แบบทดสอบจนกลายเป็นแบบทดสอบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที�

นําไปใช้แพร่หลายมากที� สุด และแบบประเมินดังกล่าวมีชื�อว่า แบบประเมินความคิดอย่างมี

วิจารณญาณของ วตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964 : �) ซึ� งไดมี้การพฒันาอย่างต่อเนื�อง 

ฉบบัล่าสุดไดมี้การพฒันาในปี ค.ศ.���� เพื�อใหเ้ป็นแบบทดสอบที�มีการประยุกต์ใชก้ารคิดอย่างมี

วิจารณญาณ โดยในแบบทดสอบประกอบดว้ยปัญหา ขอ้ความ การโตแ้ยง้ และการตีความหมาย

ขอ้มลู ซึ� งเป็นประสบการณ์ที�พบไดใ้นการทาํงาน การอ่านหนงัสือพิมพห์รือขอ้ความในวารสาร การ
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ฟังสุนทรพจน์ หรือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายต่างๆ แบบทดสอบนี� มี � แบบ คือ แบบ Ym และ

แบบ Zm ซึ�งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกนั โดยในแต่ละแบบประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อย จาํนวน � 

ฉบบั ไดแ้ก่ 

 1) ความสามารถในการสรุปอา้งอิง (Inferences) เป็นการวดัความสามารถในการตดัสิน

และจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุปว่า ขอ้สรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ลกัษณะของแบบสอบย่อย

นี� มีการกาํหนดสถานการณ์มาให้ แลว้มีข้อสรุปของสถานการณ์ �-� ข้อสรุป จากนั�นผูต้อบตอ้ง

พิจารณาตดัสินว่า ขอ้สรุปแต่ละขอ้เป็นเช่นไร โดยเลือกจากตวัเลือก � ตวัเลือก ไดแ้ก่ เป็นจริง น่าจะ

เป็นจริง ขอ้มลูที�ใหไ้ม่เพียงพอ น่าจะเป็นเทจ็ และเป็นเทจ็ 

 2) ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ (Recognition of Assumptions) เป็นการวดั

ความสามารถในการจาํแนกว่า ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ ขอ้ความใดไม่เป็น ลกัษณะของ

แบบสอบย่อยนี�  มีการกาํหนดสถานการณ์มาให ้แลว้มีขอ้ความตามมา สถานการณ์ละ �-� ขอ้ความ 

จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินขอ้ความในแต่ละขอ้ว่า ขอ้ใดเป็นหรือไม่เป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ของ

สถานการณ์ทั�งหมด 

 3) ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) เป็นการวดัความสามารถในการหาขอ้สรุป

อย่างสมเหตุสมผลจากสถานการณ์ที�กาํหนดมาให ้โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ ลกัษณะของแบบสอบ

ยอ่ยนี� มีการกาํหนดสถานการณ์มาให ้� ย่อหนา้ แลว้มีขอ้สรุปตามมา สถานการณ์ละ �-� ขอ้ จากนั�น

ผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ ขอ้สรุปในแต่ละขอ้เป็นขอ้สรุปที�เป็นไปไดห้รือไม่ตามสถานการณ์นั�น 

 4) ความสามารถในการแปลความ (Interpretation) เป็นการวดัความสามารถในการให้

นํ� าหนักขอ้มูลหรือหลกัฐาน เพื�อตดัสินความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป ลกัษณะของแบบสอบย่อยนี� มี

การกาํหนดสถานการณ์มาให ้แลว้มีขอ้สรุปสถานการณ์ละ �-� ขอ้ จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสิน

วา่ ขอ้สรุปในแต่ละขอ้วา่น่าเชื�อถือหรือไม่ภายใตส้ถานการณ์อนันั�น 

 5) ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) เป็นการวดัความ 

สามารถในการจาํแนก การใชเ้หตุผลว่าสิ�งใดเป็นความสมเหตุสมผล ลกัษณะของแบบสอบย่อยนี� มี

การกาํหนดชุดของคาํถามเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาสําคญัมาให ้ซึ� งแต่ละคาํถามมีชุดของคาํตอบพร้อม

เหตุผลกาํกบั จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่คาํตอบใดมีความสําคญัเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัคาํถาม

หรือไม ่และใหเ้หตุผลประกอบ 

  

 การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวของเอนนิส (Ennis) โดยใชแ้บบทดสอบ

ความคิดวิจารณญาณคอร์เนล (Cornell Critical Thinking Test) ที�สร้างขึ�นโดยเอนนิสและมิลแมน 

(Ennis and Millman) ตั�งแต่ปี ค.ศ.���� จากนั�นไดมี้การพฒันาปรับปรุงขึ�นเรื� อยๆ จนกระทั�งในปี 
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ค.ศ.���� ทั�งสองไดร่้วมกนัสร้างแบบทดสอบวดัความคิดวิจารณญาณ เพื�อวดักลุ่มบุคคลในระดบั

ต่างกนั ดงันี�  

 

 �. แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนลระดับเอกซ์ (Cornell Critical 

Thinking Test Level X) เป็นแบบทดสอบที�ใชว้ดักบันักเรียนตั�งแต่เกรด � จนถึงเกรด �� เป็น

แบบทดสอบปรนยั � ตวัเลือก จาํนวน �� ขอ้ ใชเ้วลาทาํแบบทดสอบ �� นาที ซึ� งแบบทดสอบฉบบั

นี�จะวดัความสามารถใน � ดา้น คือ การอุปนยั การนิรนัย ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มลู และการ

สงัเกตและการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ 

 

 2. แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนล ระดบัแซด (Cornell Critical 

Thinking Test Level Z) เป็นแบบทดสอบที�ใชว้ดักบัเดก็ระดบัมธัยมศึกษาที�มีปัญญาเลิศและกลุ่ม

นักศึกษาระดับวิทยาลัยจนถึงวัยผูใ้หญ่ เป็นแบบปรนัย � ตัวเลือก จํานวน �� ข้อ ใช้เวลาทํา

แบบทดสอบ �� นาที ซึ� งแบบทดสอบฉบับนี� จะวดัความสามารถ � ด้าน คือ การอุปนัย ความ

น่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล การพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง การอา้งอิงเหตุผลผิดหลกั การ

นิรนยั การใหค้าํนิยาม และการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ 

 

 3. การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบทดสอบของ นิวเจอร์ซี�  แบบทด 

สอบวดัทกัษะการใชเ้หตุผลของนิวเจอร์ซี�  (New Jersey Test of Reasoning Skills) ถูกสร้างขึ�นโดย

สถาบนัการส่งเสริมดา้นปรัชญาสําหรับเด็กในปี ค.ศ.���� แบบทดสอบนี�สามารถวดัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนตั�งแต่อายุเกรด � ถึงระดบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเป็นแบบปรนยั � ตวัเลือก 

จาํนวน �� ข้อ ซึ� งใช้วดัความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา จาํนวน � ด้าน คือ การระบุ

ขอ้ตกลงเบื�องตน้ การอุปนยั การอา้งเหตุผลที�ดี 

 

 4. การวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบทดสอบวดักระบวนการการคิดทาง

สติปัญญาระดบัสูงของโรสส์ (Ross Test of Higher Cognition Process) ถูกสร้างขึ�นตั�งแต่ปี ค.ศ.

���� จากนั�นไดมี้การปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื�องจนกระทั�งในปี ค.ศ.���� แบบทดสอบนี�ได้

ใชว้ดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนตั�งแต่เกรด � จนถึงเกรด � โดยวดัความสามารถของ

นกัเรียนดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ� งสร้างขึ�นตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา

ของบลมู (Bloom) แบบทดสอบนี� มีจาํนวน ��� ขอ้ ซึ� งประกอบดว้ย � ตอน คือ การอุปมาอุปมยั การ

อา้งเหตุผลแบบนิรนัย ขอ้อา้งที�อา้งผิด ความสัมพนัธ์แบบนามธรรม การจดัลาํดบั ยุทธวิธีการตั�ง
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คาํถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งและไม่เกี�ยวขอ้ง และการวิเคราะห์การอา้งเหตุผล ในแต่ละ

ขั�นตอนของแบบทดสอบจะวัดความสามารถที�แตกต่างกัน คือ ตอนที�  � , � และ � จะวัด

ความสามารถในการวิเคราะห์ ตอนที� �, � และ � จะวดัความสามารถในการสังเคราะห์ ส่วนในตอน

ที� � และ � จะวดัความสามารถในการประเมินค่า 

 

2.2 การเรียนรู้แบบร่วมมอื  

 

 2.2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที�มีความสามารถ

แตกต่างกนัประมาณ �-� คนช่วยกนัเรียนรู้เพื�อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัการศึกษาสําคญัที�เผยแพร่

แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี�  คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ 

จอห์นสัน (Roger Johnson) เขากล่าวว่า ในการจดัการเรียนการสอนโดยทั�วไป เรามกัจะไม่ให้ความ

สนใจเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปที�ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างครูกบัผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนที�เป็นมิติที�มกัจะ

ถูกละเลยหรือมองข้ามไป ทั� งๆ ที�มีผลการวิจัยชี� ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อ

โรงเรียน ครูและเพื�อนร่วมชั�น มีผลต่อการเรียนรู้มาก จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and 

Johnson, 1994 : 31-32) กล่าววา่ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี � ลกัษณะ คือ 

 �. ลกัษณะแข่งขนักันในการเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ไดดี้กว่าคนอื�น 

เพื�อใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่ง หรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ  

 �. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่

ยุง่เกี�ยวกบัผูอื้�น 

�. ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้

ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื�นเรียนรู้ด้วย จอห์นสันและจอห์นสัน 

(Johnson and Johnson) ชี� ให้เห็นว่า การจดัการศึกษาปัจจุบนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั ซึ� ง

อาจมีผลทาํให้ผูเ้รียนเคยชินต่อการแข่งขนัเพื�อแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกนัแกปั้ญหา  

อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเห็นว่า เราควรให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั� ง � ลกัษณะ โดยรู้จกัใช้

ลกัษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ทั�งนี� เพราะในชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญ

สถานการณ์ที�มีทั�ง � ลกัษณะ แต่เนื�องจากการศึกษาปัจจุบนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ� ง
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สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ รวมทั�งไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสังคมและการทาํงานร่วมกบั

ผูอื้�นซึ� งเป็นทกัษะที�จาํเป็นอยา่งยิ�งในการดาํรงชีวิตดว้ย 

 

 2.2.2 แนวคิดและหลกัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

การจดัการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนร่วมมือกนั มีลกัษณะต่างจากการให้นกัเรียนเขา้

ร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั�นเรียนทั�วไป คือ แทนที�จะปล่อยให้นกัเรียนทาํงานไปตามกลไกกลุ่มโดยเสรี  

ครูตอ้งจดัสภาพการณ์และวางเงื�อนไขให้นกัเรียนร่วมมือกนัทาํงานอย่างจริงจงั มีความเต็มใจที�จะ

ช่วยเหลือพึ� งพากัน ทั�งนี� มิใช่เพื�อการเรียนรู้เนื�อหาวิชาเท่านั�น แต่เพื�อให้นักเรียนไดรู้้จักทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้�นเป็นกลุ่ม ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในชีวิตจริงในภายหนา้ และช่วยลดความ

ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มสังคมในชั�นที�ต่างเชื�อชาติ ต่างชนชั�นกนั การจดัสภาพการณ์และเงื�อนไขเพื�อให้

นกัเรียนร่วมมือกนันั�น อาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเป็นพื�นฐาน (Johnson & Johnson, 1994: 78) 

โดยนาํแนวคิดเรื�องพลวตัในกลุ่มมาใช ้พลวตัในกลุ่ม คือ การศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุ่ม พลงั

ต่างๆ ในกลุ่มและการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ภายในกลุ่ม ซึ� งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มโดย

ส่วนรวม นอกจากนี� ยงัรวมถึงกระบวนการแปลความหมายของพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนใน

กลุ่ม  โดยอาศยัประสบการณ์ของคนในกลุ่ม หรือจะอธิบายว่าทาํไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั�นในกลุ่ม  

ทาํไมสมาชิกในกลุ่มจึงตอ้งแสดงพฤติกรรมเหล่านั�น พลวตัในกลุ่มช่วยใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการใน

การทาํงานร่วมกนั วิธีการเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม การตดัสินใจของกลุ่ม การวางแผนปฏิบติังาน

ของกลุ่ม การดาํเนินงานตามแผนการ การเสนอแนะและการประเมินผลวิธีการดาํเนินงานของกลุ่ม  

พลวตัในกลุ่มจะช่วยใหบุ้คคลมีความคุน้เคยกบัเรื�องความเป็นผูน้าํการเป็นสมาชิก ซึ� งมีความจาํเป็น

ต่อการรับผิดชอบต่อกลุ่ม และช่วยใหบุ้คคลสามารถฝึกฝนตนเองและผูอื้�นให้เป็นผูน้าํพลวตัในกลุ่ม

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปนี�  

�. องค์ประกอบส่วนบุคคล หมายถึง มโนทศัน์เกี�ยวกบัตน ความสามารถของบุคคลที�จะ

เขา้ใจตนเองและผูอื้�น แรงจูงใจ ความสนใจ ความตอ้งการ สิ�งเหล่านี� มีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์

ทั�งทางบวกและทางลบกบับุคคลอื�น ปฏิสัมพนัธ์ทางบวก เช่น การช่วยเหลือ การริเริ� ม การรอบรู้ใน

เรื�องต่างๆ  ส่วนทางลบ เช่น การอยากเด่นคนเดียว การต่อตา้น การไม่ร่วมมือ 

�. ประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะเกี�ยวกบัวิธีดาํเนินงานของกลุ่ม ผูที้�ประสบผลสําเร็จ

เมื�อทาํงานกลุ่มย่อย มีเจตคติที�ดีต่อการทาํงานกลุ่ม และเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัผูที้�ไดรั้บความ

ลม้เหลวในการทํางานกลุ่ม ก็มักมีเจตคติไม่ดีต่อการทาํงานร่วมกับผูอื้�น ประสบการณ์จึงมกัมี

อิทธิพลโดยตรงต่อการทาํงานกลุ่ม ส่วนความรู้ของแต่ละบุคคลก็มีความสําคญัต่อการทาํงานกลุ่ม
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เช่นกนั คือ ถา้บุคคลมีความรู้ในเรื�องที�กลุ่มตอ้งการย่อมเกิดความมั�นใจในการทาํงานและสามารถ

ปฏิบัติงานได้สําเร็จ แต่ถา้บุคคลไม่มีความรู้ก็จะมีผลให้เขารู้สึกไม่สบายใจในการทํางาน เป็น

อุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่ม สาํหรับเรื� องทกัษะในการสื�อความกบัผูอื้�น เช่น ความสามารถ

ในการฟังและจับใจความสําคญัได้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น 

ความสามารถในการประนีประนอมเพื�อลดความขดัแยง้และความเครียดภายในกลุ่ม ทกัษะทั�งสอง

ประเภทนี� ช่วยใหก้ารทาํงานกลุ่มดาํเนินไปสู่จุดหมายได ้

3. จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายที�ชดัเจนเป็นที�เขา้ใจและยอมรับของบุคคลในกลุ่ม ทาํให้กลุ่ม

เห็นทิศทางในการทาํงาน จุดมุ่งหมายมี � ประเภทดว้ยกนั คือ จุดมุ่งหมายของบุคคลและจุดมุ่งหมาย

ของกลุ่มซึ�งสอดคลอ้งกนั จึงจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานแบบร่วมมือร่วมใจกนั 

�. องค์ประกอบดา้นเกียรติยศ  เป็นพลงัที�ช่วยให้บุคคลซึ� งแตกต่างกนั ไดม้าร่วมมือกนั 

เนื�องจากบุคคลแต่ละคนไม่อยากจะแตกต่างจากคนอื�นมากเกินไป และไม่อยากดอ้ยกว่าคนอื�น  การ

ทาํงานกลุ่มจึงสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกนั การตดัสินใจเรื�องใดก็ตามถือเป็นมติ

เอกฉนัทข์องกลุ่ม มิใช่ของใครคนใดคนหนึ� ง ทาํใหบุ้คคลเกิดความสบายใจและมีความสุข 

 �. ขนาดของกลุ่ม กลุ่มที�มีสมาชิกมากเกินความจาํเป็น อาจทาํให้งานล่าชา้หรือภาระงาน

ไปตกกับสมาชิกบางคน ขณะที�บางคนอาจจะไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรเลย หรือเกิดกรณีทาํงาน

ซํ�าซ้อนกนั ทาํให้เกิดบรรยากาศของความคบัขอ้งใจจากการทาํงานมากเกินไปหรือไม่มีอะไรจะทาํ 

ไม่มีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถที�มีอยู่ ขนาดของกลุ่มจึงควรเหมาะสมกบัสถานการณ์ จุดมุ่งหมาย

ของงานและที�สําคญัทาํใหส้ามารถกระจายหนา้ที�ไดท้ั�วถึงทุกคน 

 �. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพห้องเรียน โต๊ะเรียน จดัโต๊ะ

ประชุมอภิปราย ล้วนมีความสําคัญที� ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของกลุ่ม ป้องกันมิให้เกิดความรู้

แตกแยก กล่าวโดยสรุปพลวตัในกลุ่มมีประโยชนด์งันี�  (คมเพชร ฉตัรศุภกลุ, ����: 27)  

�.� ช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนเพิ�มการรับรู้ที�รวดเร็วต่อเหตุการณ์ที�กาํลงัเกิดขึ�นในกลุ่ม  

และช่วยใหแ้ต่ละคนทาํหนา้ที�เป็นสมาชิกหรือเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

�.� ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนไดใ้ชค้วามสามารถที�ตนมีอยู่ในการพฒันางานของกลุ่ม

ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

�.� ช่วยใหผู้น้าํกลุ่มรับรู้และตระหนกัในความรับผิดชอบที�จะช่วยกลุ่มในการพฒันา

งานใหส้าํเร็จสู่จุดมุ่งหมาย 
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 2.2.3 ลกัษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

 

จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 62) ไดก้าํหนดลกัษณะสําคญั

เบื�องตน้ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงันี�  

 �. สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ช่วยกนัทํางานที�ไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

ซึ�งกนัและกนั 

 �. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานของตนเองที�ได้รับมอบหมาย มี

จุดมุ่งหมายสาํคญั คือ การที�แต่ละคนตอ้งทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ 

 �. สมาชิกกลุ่มมีทกัษะการทาํงานกลุ่มและมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี ครูสอนทกัษะการทาํงาน

กลุ่มและประเมินการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 

 

 2.2.4 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ไดมี้ความหมายเพียงว่า มีการจดัให้ผูเ้รียนเขา้กลุ่มแลว้ ให้งาน

และบอกผูเ้รียนให้ช่วยกนัทาํงานเท่านั�น การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได ้ตอ้งมีองค์ประกอบที�

สาํคญัครบ � ประการดงันี�  (Johnson and Johnson, 1994: ��-��) 

 

1. การพึ�งพาและเกื�อกลูกนั (Positive Interdependence) 

กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะตอ้งมีความตระหนกัวา่ สมาชิกลุ่มทุกคนมีความสาํคญั และ

ความสําเร็จของกลุ่มขึ� นกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบ

ความสาํเร็จไดก็้ต่อเมื�อกลุ่มประสบความสาํเร็จ ความสาํเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ�นอยู่กบัของกนั

และกนั ดงันั�นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที�ของตนและในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือ

สมาชิกคนอื�นๆ ด้วย เพื�อประโยชน์ร่วมกัน การจดักลุ่มเพื�อช่วยให้ผูเ้รียนมีการพึ�งพาช่วยเหลือ

เกื�อกลูกนันี�ทาํไดห้ลายทาง การใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายเดียวกนั หรือใหผู้เ้รียนกาํหนดเป้าหมายในการ

ทาํงาน/การเรียนรู้ร่วมกนั (Positive Goal Interdependence) การให้รางวลัตามผลงานของกลุ่ม 

(Positive Reward Interdependence) การให้งานหรือวสัดุอุปกรณ์ที�ทุกคนตอ้งทาํหรือใชร่้วมกนั 

(Positive Resource Interdependence) การมอบหมายบทบาทหนา้ที�ในการทาํงานร่วมกนัให้แต่ละ

คน (Positive Role Interdependence) 
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 2. การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive Interaction)   

 การที�สมาชิกในกลุ่มมีการพึ� งพาช่วยเหลือเกื�อกูลกัน เป็นปัจจัยที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัในทางที�จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ 

ส่งเสริม และช่วยเหลือกนัและกนัในการทาํงานต่างๆ ร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 

 

 3. ความรับผิดชอบที�ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)

 สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะตอ้งมีหน้าที�รับผิดชอบ และพยายามทาํงานที�ไดร้ับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที�จะไดรั้บประโยชน์โดยไม่ทาํหนา้ที�ของตน ดงันั�นกลุ่ม

จาํเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั�งที�เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการที�สามารถส่งเสริม

ให้ทุกคนไดท้าํหนา้ที�ของตนอย่างเต็มที�มีหลายวิธี เช่น การจดักลุ่มให้เล็ก เพื�อจะไดมี้การเอาใจใส่

กนัและกนัไดอ้ย่างทั�วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื�อใหร้ายงาน ครูสังเกตพฤติกรรม

ของผูเ้รียนในกลุ่ม การจดัใหก้ลุ่มมีผูส้ังเกตการณ์ การใหผู้เ้รียนสอนกนัและกนั เป็นตน้ 

 

4. การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย 

(Interpersonal and Small-Group Skills) 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความสําเร็จได ้ตอ้งอาศยัทกัษะที�สาํคญัๆ หลายประการ 

เช่น ทกัษะทางสังคม ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ทกัษะการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการสื�อสาร และ

ทกัษะการแกปั้ญหาขดัแยง้ รวมทั�งการเคารพ ยอมรับ และไวว้างใจกนัและกนั ซึ� งครูควรสอนและ

ฝึกใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื�อช่วยใหด้าํเนินงานไปได ้

 

5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 

กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือจะตอ้งมีการวิเคราะห์กระบวนการทาํงานของกลุ่มเพื�อช่วยให้

กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึ�น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการ

วิเคราะห์เกี�ยวกับวิธีการทํางานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การ

วิเคราะห์การเรียนรู้นี� อาจทาํโดยครู หรือผูเ้รียน หรือทั�งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี�

เป็นยุทธวิธีหนึ�งที�ส่งเสริมใหก้ลุ่มตั�งใจทาํงาน เพราะรู้ว่าจะไดรั้บขอ้มลูป้อนกลบั และช่วยฝึกทกัษะ

การรู้คิด (Metacognition) คือ สามารถที�จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที�ไดท้าํไป 
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 2.2.5 ผลดขีองการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมือไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย นับตั�งแต่รายงานวิจัยเรื� องแรก

ไดรั้บการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ���� ปัจจุบนัมีงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยเป็นงานวิจยัเชิงทดลองประมาณ 

��� เรื� อง และงานวิจัยเชิงหาความสัมพนัธ์ประมาณ ��� เรื�อง ผลจากการวิจัยทั�งหลายดงักล่าว 

พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผูเ้รียนตรงกนัในดา้นต่างๆ ดงันี�  (Johnson, Johnson and 

Holubec, 1994: 1.3-1.4)  

 

 �. มีความพยายามที�จะบรรลุเป้าหมายมากขึ�น (Greater Efforts to Achieve) 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนมีความพยายามที�จะเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นผล

ทาํใหผ้ลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น และมีผลงานมากขึ�น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ�น (Long-

Term Retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  มีการใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้

เหตุผลดีขึ�น และคิดอยา่งมีวิจารณญาณมากขึ�น 

 

 �. มีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดีขึ�น (More Positive Relationship among Students) 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยทาํให้ผูเ้รียนมีนํ� าใจนักกีฬามากขึ�น ใส่ใจในผูอื้�นมากขึ�น เห็น

คุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสานสัมพนัธ์และการรวมกลุ่ม 

  

�. มีสุขภาพจิตดีขึ�น (Greater Psychological Health) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตดีขึ�น มีความรู้สึกที�ดีเกี�ยวกบัตนเอง และ

มีความเชื�อมั�นในตนเองมากขึ�น นอกจากนั�นยงัช่วยพฒันาทกัษะทางสังคมและความสามารถในการ

เผชิญกบัความเครียดและความผนัแปรต่างๆ  

 

 2.2.6 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

กลุ่มการเรียนรู้ที�ใชโ้ดยทั�วไปมี � ประเภท คือ 

�. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning Groups) 

กลุ่มประเภทนี�  ครูจดัขึ�นโดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื�อให้

ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้สาระต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ซึ� งอาจเป็นหลายๆ ชั�วโมงติดต่อกนั หรือหลาย

สปัดาห์ติดต่อกนั จนกระทั�งผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที�กาํหนด 
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2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning 

Groups) กลุ่มประเภทนี�ครูจดัทาํขึ�นเฉพาะกิจเป็นครั� งคราว โดยสอดแทรกอยู่ในการสอนปกติอื�นๆ 

โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรกเขา้ไปเพื�อช่วย

ใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจหรือใชค้วามคิดเป็นพิเศษในสาระบางจุด 

 

 �. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร (Cooperation-Based Groups) กลุ่มประเภทนี� เป็น

กลุ่มการเรียนรู้ที�สมาชิกลุ่มมีประสบการณ์การทํางาน/การเรียนรู้ร่วมกันมานาน จนกระทั�งเกิด

สมัพนัธภาพที�แน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผกูพนั ห่วงใย ช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งต่อเนื�อง 

 

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือมกัจะมีกระบวนการดาํเนินงานที�ตอ้งทาํเป็นประจาํ เช่น การ

เขียนรายงาน การเสนอผลงานกลุ่ม การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น ในการทํางานที� เป็นกิจวตัร

ดงักล่าว ครูควรจัดระเบียบขั�นตอนการทํางาน หรือฝึกฝนให้ผูเ้รียนดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ

ระเบียบเพื�อช่วยใหง้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการที�ใชห้รือดาํเนินการเป็นกิจวตัรใน

การเรียนรู้แบบร่วมมือนี�  เรียกว่า “Cooperative Learning Scripts” (Johnson, Johnson and Holubec, 

1994: 1-4) ซึ� งหากสมาชิกกลุ่มปฏิบติัอย่างต่อเนื�องเป็นเวลานานจะเกิดเป็นทกัษะที�ชาํนาญในที�สุด 

 

 2.2.7 ขั�นตอนของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

 

 ฟอยและไลแมน (Foyle and Lyman, 1989) ไดก้าํหนดขั�นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้

ดงันี�  

 �. เลือกเนื�อหาและกาํหนดเกณฑที์�จะให้นกัเรียนเรียนรู้และเขา้ใจ 

�. กาํหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะและขนาดของกลุ่ม 

�. จดันกัเรียนเขา้กลุ่มตามระดบัความสามารถ 

 �. จดัหอ้งเรียนที�เอื�อต่อการปฏิสัมพนัธ์ 

�. ฝึกนกัเรียนใชก้ระบวนการกลุ่ม 

�. บอกสิ�งที�คาดหวงัจากกลุ่มใหช้ดัเจน และกาํหนดเวลาที�จะทาํงานใหเ้สร็จ 

 �. เสนอเนื�อหาโดยใชวิ้ธีสอนที�เหมาะสม 

 �. คอยช่วยเหลือนกัเรียนเมื�อจาํเป็น ขณะที�นกัเรียนทาํกิจกรรม 

 �. วดัผลนกัเรียนแต่ละคน 
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��. ใหร้างวลักลุ่มที�ชนะโดยอาจใชค้าํชมเชย 

 

นอกจากนั�น จอห์นสนัและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: ��) ยงัไดเ้สนอแนะ

การเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งันี�  

�. แนะนาํใหน้กัเรียนทราบถึงความจาํเป็นของทกัษะต่างๆ ของการเรียนลกัษณะนี�  

�. การสอนแต่ละครั� งครูควรใหเ้พียง � ถึง � ทกัษะ เช่น การสอนใหน้กัเรียน รับฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม รู้จกัวิจารณ์ 

�. กาํหนดสถานการณ์ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะ โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 

 �. ครูใหผ้ลยอ้นกลบัเมื�องานบรรลุเป้าหมาย พยายามหลีกเลี�ยงคาํชมเพื�อใหก้ารเรียนมี

ประสิทธิภาพสูง 

 

�.�  การเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) 

 

               ผงักราฟิก เป็นแผนผงัทางความคิด ซึ� งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลสําคัญๆ ที�

เชื�อมโยงกนัอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ� งทาํใหเ้ห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื�อหาสาระนั�นๆ การใชผ้งั

กราฟิกเป็นเทคนิคที�ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนรู้เนื�อหาสาระต่างๆ จาํนวนมาก เพื�อช่วยให้

เกิดความเขา้ใจในเนื�อหาสาระนั�นไดง่้ายขึ�น เร็วขึ�น และจดจาํไดน้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากเนื�อหา

สาระหรือขอ้มลูต่างๆ ที�ผูเ้รียนประมวลมานั�นอยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงักราฟิกเป็นเครื�องมือ

ที�ช่วยใหผู้เ้รียนจดัขอ้มลูเหล่านั�นให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที�อธิบายใหเ้ขา้ใจและจดจาํได้

ง่าย นอกจากใชใ้นการประมวลความรู้หรือจดัความรู้ดงักล่าวแลว้ ในหลายกรณีที�ผูเ้รียนมีความคิด

ริเริ�มหรือสร้างความคิดขึ�น ผงักราฟิกยงัเป็นเครื�องมือทางการคิดไดดี้ เนื�องจากการสร้างความคิดซึ� ง

มีลกัษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จาํเป็นตอ้งมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ผงักราฟิก

เป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคิดที�สามารถมองเห็นและอธิบายไดอ้ย่างเป็นระบบชดัเจน

และอยา่งประหยดัเวลา 

 การใชผ้งักราฟิกเป็นเครื�องมือในการเรียนรู้มีพื�นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ � ประการ

ดว้ยกนั คือ (Bromley, Devitis and Modlo, 1995: 7-8) 

 1. การแยกแยะขอ้มูลเพื�อให้เห็นองคป์ระกอบหลกัที�เชื�อมโยงกนัอยู่อย่างชดัเจน สามารถ

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศันไ์ดง่้ายขึ�น (Novak and Gowin อา้งถึงใน Bromley et al., 1995) 
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 2. หากสมองมีการจดัโครงสร้างความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ จะช่วยเรียกความรู้เดิมที�

อยู่ในโครงสร้างทางปัญญาออกมาใช้เชื�อมโยงกับความรู้ใหม่ไดง่้ายขึ� น (Ausubel อา้งถึงใน 

Bromley et al., 1995) 

 �. ผงักราฟิกที�แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบหลกัของเรื�อง มีลกัษณะเป็นภาพซึ� งง่ายต่อการ

ที�สมองจะจดจาํมากกว่าขอ้ความที�ติดต่อกนัยืดยาว (Vygotsky อา้งถึงใน Bromley et al., 1995) 

 4. การใชผ้งักราฟิก ซึ� งมีลกัษณะเป็นทั�งภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

อย่างตื�นตวั (Active Learning) เนื�องจากผูเ้รียนจะตอ้งมีทั�งการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด จึงจะสามารถ

จดัทาํผงักราฟิกออกมาได ้เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 

 2.3.1 ทฤษฏี/หลกัการ/แนวคิด 

 

 โจนส์และคณะ (Jones et al., 1989 : 20-25) คลา้ก (Clarke, 1991 : 526-534) และจอยส์

และคณะ (Joyce et al,. 1992 : 159-165) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกขึ�น  

โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู (Information Processing Theory)  

ซึ� งกล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ�นไดจ้ากองคป์ระกอบสาํคญั � ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ความจาํขอ้มูล 

(Information Storage) กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Processes) และเมตาคอคนิชั�น 

(Metacognition)  ความจาํขอ้มลูประกอบดว้ย  ความจาํจากการรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) ซึ� งจะ

เก็บขอ้มูลไวเ้พียงประมาณ � วินาทีเท่านั�น  ความจาํระยะสั�น (Short-Term Memory) หรือความจาํ

ปฏิบติัการ (Working Memory) ซึ� งเป็นความจาํที�เกิดขึ�นหลงัจากการตีความสิ�งเร้าที�รับรู้มาแลว้ ซึ� ง

จะเก็บขอ้มูลไวไ้ดช้ั�วคราวประมาณ �� วินาที และทาํหน้าที�ในการคิด (Mental Operation) ส่วน

ความจําระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นความจาํที�มีความคงทน มีขนาดความจุไม่จาํกัด

สามารถคงอยู่เป็นเวลานาน  เมื�อตอ้งการใชจ้ะสามารถเรียกคืนได ้สิ�งที�อยู่ในความจาํระยะยาวมี � 

ลกัษณะ คือ ความจาํเหตุการณ์ (Episodic Memory) และความจาํความหมาย (Semantic Memory) 

เกี� ยวกับข้อเท็จจริง มโนทัศน์ กฎ หลักการต่างๆ องค์ประกอบด้านความจําข้อมูลนี�  จะมี

ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ขึ�นกบักระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั�น ซึ� งประกอบดว้ย 

 ก. การใส่ใจ (Attention) หากบุคคลมีความใส่ใจในขอ้มูลที�รับเขา้มาทางการสัมผสั 

(Sensory Memory) ขอ้มลูนั�นก็จะถกูนาํเขา้ไปสู่ความจาํระยะสั�น (Short-Term Memory) ต่อไป หาก

ไม่ไดรั้บการใส่ใจ ขอ้มลูนั�นก็จะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว 

 ข. การรับรู้ (Perception) เมื�อบุคคลใส่ใจในขอ้มลูใดที�รับเขา้มาทางประสาทสัมผสั 

บุคคลกจ็ะรับรู้ขอ้มลูนั�น และนาํขอ้มลูนี� เขา้สู่ความจาํระยะสั�นต่อไป ขอ้มลูที�รับรู้นี�  จะเป็นความจริง
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ตามการรับรู้ (Perceived Reality) ของบุคคลนั�น ซึ� งอาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนยั (Objective Reality) 

เนื�องจากเป็นความจริงที�ผา่นการตีความจากบุคคลนั�นมาแลว้ 

 ค. การทาํซํ� า (Rehearsal) หากบุคคลมีกระบวนการรักษาขอ้มลู โดยการทบทวนซํ�า

แลว้ซํ� าอีก ขอ้มลูนั�นกจ็ะยงัคงถูกเกบ็รักษาไวใ้นความจาํปฏิบติัการ 

 ง. การเขา้รหัส (Encoding) หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตวัแทนทางความคิด 

(Mental Representation) เกี�ยวกบัข้อมูลนั�น โดยมีการนาํขอ้มูลนั�นเขา้สู่ความจาํระยะยาวและ

เชื�อมโยงเขา้กบัสิ�งที�มีอยู่แลว้ในความจาํระยะยาว การเรียนรู้อยา่งมีความหมายก็จะเกิดขึ�น 

 จ. การเรียกคืน (Retrieval) การเรียกคืนขอ้มูลที�จาํไวใ้นความจาํระยะยาว เพื�อนาํ

ออกมาใช ้มีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัการเขา้รหัส หากการเขา้รหัสทาํใหเ้กิดการเก็บจาํไดดี้มี

ประสิทธิภาพ การเรียกคืนกจ็ะมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

 ดว้ยหลกัการดงักล่าว การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ� งตอ้งใชก้ระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย � ขั�นตอนไดแ้ก่ (�) การเลือกรับขอ้มูลที�สัมพนัธ์กนั (Selecting Relevant 

Information) และ (�) การจดัระเบียบขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้าง (Coherent Structure) รวมทั�ง (�) การ 

บูรณาการขอ้มลูเดิม (Integrating) และ (�) การเขา้รหสั (Encoding) ขอ้มลูการเรียนรู้ เพื�อใหค้งอยู่ใน

ความจาํระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ดโ้ดยง่าย (Mayer, 1984: 30-33) ดว้ยเหตุนี�  การให้

ผูเ้รียนมีโอกาสเชื�อมโยงความรู้ใหม่กบัโครงสร้างความรู้เดิมๆ และนาํความรู้ความเขา้ใจมาเขา้รหสั

หรือสร้างตัวแทนทางความคิดที�มีความหมายต่อตนเองขึ� น จะส่งผลให้การเรียนรู้นั�นคงอยู่ใน

ความจาํระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด ้

 

 �.�.� วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก 

 

 เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ชื�อมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมและสร้างความหมายและความเขา้ 

ใจในเนื�อหาสาระหรือขอ้มลูที�เรียนรู้ และจดัระเบียบขอ้มูลที�เรียนรู้ดว้ยผงักราฟิก ซึ� งจะช่วยใหง่้าย

แก่การจดจาํ 

 

 �.�.� ประเภทของผงักราฟิก 

 

                ผงักราฟิกที�นิยมใชโ้ดยทั�วไปมีอยู่จาํนวนมาก ในที�นี� ไดเ้สนอผงักราฟิกโดยแบ่งตาม

วตัถุประสงคข์องการนาํเสนอขอ้มลูดงันี�  

 1) ผงักราฟิกที�มีวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นมโนทศัน์ มีดงันี�  
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                         1.1) ผงัความคิด เป็นผงักราฟิกที�แสดงความสัมพนัธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆ 

ใหเ้ห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม โดยใชต้าํแหน่ง ระยะห่างจากจุดศูนยก์ลาง สี เครื�องหมาย รูปทรง

เรขาคณิต และภาพแสดงความหมายและเชื�อมโยงของความคิดหรือสาระนั�นๆ 

                         1.2) ผงัมโนทศัน ์เป็นผงักราฟิกที�แสดงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไวต้รง

กลางและแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศันแ์ละมโนทศันย์อ่ยๆ เป็นลาํดบัขั�น ดว้ยเสน้เชื�อมโยง 

                 2) ผงักราฟิกที�มีวตัถุประสงค์ของการนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นการเปรียบเทียบมีดงันี�  

                         2.1) เวนน์ไดอะแกรม เป็นผงักราฟิกที�เป็นผงัวงกลม 2 วง หรือมากกว่า ที�มีส่วน

หนึ� งซ้อนกนัอยู่ เป็นผงักราฟิกที�เหมาะสาํหรับการนาํเสนอสิ�ง 2 สิ�ง ซึ� งมีความเหมือนและความ

แตกต่าง 

                         2.2) ทีชาร์ต เป็นผงักราฟิกที�แสดงความแตกต่างของสิ�งที�ศึกษา 

                         2.3) แผนภูมิกง เป็นแผนผงักราฟิกที�แสดงการเปรียบเทียบขอ้มลู โดยเป็นการ

แสดงสดัส่วนของขอ้มูล 

                         2.4) แผนภูมิแท่ง เป็นผงักราฟิกที�แสดงใหเ้ห็นและเขา้ใจความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ ไดช้ดัเจน เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั โดยตวัแปรนั�นมีค่าไม่ต่อเนื�อง 

                         2.5) ตารางเปรียบเทียบ เป็นผงักราฟิกที�เสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางช่วยใหเ้ขา้ใจ

ไดง่้าย เพราะจดัขอ้มลูไวเ้ป็นหมวดหมู่ ซึ� งขอ้มลูที�เสนอนั�นอาจเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกนั

หรือต่างกนัของขอ้มลู 

                3) ผงักราฟิกที�มีวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นเหตุเป็นผลมีดงันี�  

                         3.1) ผงักา้งปลา เป็นผงักราฟิกที�นาํเสนอขอ้มูลใหเ้ห็นถึงสาเหตุและผลของเรื�องใด

เรื�องหนึ�ง 

                          3.2) ผงัใยแมงมุม เป็นผงักราฟิกที�ใชแ้สดงมโนทศัน์แบบหนึ� ง โดยแสดงความคิด

รวบยอดใหญ่ไวต้รงกลาง และเส้นที�แยกออกจากความคิดรวบยอดใหญ่จะแสดงรายละเอียดของ

ความคิดนั�น 

                 4) ผงักราฟิกที�มีวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นการเรียงลาํดบัเหตุการณ์ หรือ 

ขั�นตอนมีดงันี�  

                         4.1) ผงัเรียงลาํดบั ใชแ้สดงลาํดบัขั�นตอนของสิ�งต่างๆ หรือกระบวนการต่างๆ 

                          4.2) ผงัวฏัจกัร เป็นผงักราฟิกที�แสดงลาํดบัขั�นตอนที�ต่อเนื�องกนัเป็นวงกลม หรือ

เป็นวฎัจกัรที�ไม่แสดงจุดสิ�นสุดหรือจุดเริ�มตน้ที�แน่นอน 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Actionnariat_Lib%C3%A9.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_cherry_tree_histogram.svg
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                         4.3) ผงัเสนอปัญหาและการแกปั้ญหา เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการแยกแยะปัญหา

และพิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาและผลลพัธ์ที�จะเกิดขึ�นหลากหลาย 

                 5) ผงักราฟิกที�มีวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นการจดัหมวดหมู่และการแบ่ง

ประเภทมีดงันี�  

                   5.1) ผงัการจาํแนกประเภทของขอ้มูล เป็นผงักราฟิกที�ใชแ้สดงการจดัขอ้มูลต่างๆ 

ที�ตอ้งการศึกษาออกเป็นหมวดหมู ่ โดยจดัสิ�งที�มีสมบติับางประการร่วมกนัใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกนั ใน

การจาํแนกประเภทของสิ�งที�ศึกษานั�น ตอ้งมีเกณฑที์�ใชใ้นการจาํแนกเสมอ 

 

 �.�.� รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 

 

 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกมีหลายรูปแบบ ในที�นี�จะนาํเสนอไว ้� รูปแบบ 

ดงันี�  

 �) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของโจนส์และคณะ (Jones et al., ����: 20-

25) ประกอบดว้ยขั�นตอนการเรียนการสอนที�สาํคญัๆ � ขั�นตอน ดงันี�  

 �.�) ผู ้เสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที� เหมาะสมกับเนื� อหาและ

วตัถุประสงค ์

 �.�) ผูส้อนแสดงวิธีการสร้างผงักราฟิก 

 �.�) ผูส้อนชี�แจงเหตุผลของการใชผ้งักราฟิกนั�นและอธิบายวิธีการใช ้

 �.�) ผูเ้รียนฝึกการสร้างและใชผ้งักราฟิกในการทาํความเขา้ใจเนื�อหาเป็นรายบุคคล 

 �.�) ผูเ้รียนเขา้กลุ่มและนาํเสนอผงักราฟิกของตนแลกเปลี�ยนกนั 

 

 �) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของคลา้ก (Clark, 1991 : 526-534) 

ประกอบดว้ยขั�นตอนการเรียนการสอนที�สาํคญัๆ ดงันี�  

  ก. ขั�นก่อนสอน 

 �) ผูส้อนพิจารณาลกัษณะของเนื�อหาที�จะสอนสาระนั�นและวตัถุประสงค์ของการ

สอนเนื�อหาสาระนั�น 

�) ผูส้อนพิจารณาและคิดหาผงักราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจดัระเบียบเนื�อหา

สาระนั�นๆ 

�) ผูส้อนเลือกผงักราฟิก หรือวิธีการจดัระเบียบเนื�อหาที�เหมาะสมที�สุด 
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�) ผูส้อนคาดคะเนปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นแก่ผูเ้รียนในการใชผ้งักราฟิกนั�น  

 ข. ขั�นสอน 

�) ผูส้อนเสนอผงักราฟิกที�เหมาะสมกบัลกัษณะของเนื�อหาสาระแก่ผูเ้รียน 

�) ผูเ้รียนทําความเขา้ใจเนื�อหาสาระและนําเนื�อหาสาระใส่ลงในผงักราฟิกตาม

ความเขา้ใจของตน 

�) ผูส้อนซกัถาม แกไ้ขความเขา้ใจผิดของผูเ้รียน หรือขยายความเพิ�มเติม 

�) ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดเพิ�มเติม โดยนาํเสนอปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหา แลว้

ใหผู้เ้รียนใชผ้งักราฟิกเป็นกรอบในการคิดแกปั้ญหา 

 �) ผูส้อนใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 

 

 �) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของจอยส์และคณะ (Joyce et al., 1992 : 

159-161) 

  จอยส์และคณะนํารูปแบบการเรียนการสอนของคลา้ก (Clark) มาปรับใช้โดย

เพิ�มเติมขั�นตอนเป็น � ขั�น ดงันี�  

 �) ผูส้อนชี�แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 

 �) ผูส้อนนาํเสนอผงักราฟิกที�เหมาะสมกบัลกัษณะของเนื�อหา 

�) ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เพิ�มเติม เพื�อเตรียมสร้างความ สัมพนัธ์กบั

ความรู้ใหม ่

 �) ผูส้อนเสนอเนื�อหาสาระที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 

 �) ผูส้อนเชื�อมโยงเนื�อหาสาระที�เรียนกบัผงักราฟิก และใหผู้เ้รียนนาํเนื�อหาสาระใส่

ลงในผงักราฟิกตามความเขา้ใจของตน 

 �) ผูส้อนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี� แจงเหตุผลในการใช้ผงักราฟิกและ

วิธีการใชผ้งักราฟิก 

�) ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายผลการใชผ้งักราฟิกกบัเนื�อหา 

 �) ผูส้อนซกัถาม ปรับความเขา้ใจและขยายความจนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจกระจ่างชดั 

 

 �) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของสุปรียา ตนัสกุล (����: 40) 

 สุปรียา ตนัสกุล ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง “ผลของการใชรู้ปแบบการสอนแบบการจดัขอ้มลูดว้ย

แผนภาพ (Graphic Organizers) ที�มีต่อสัมฤทธิ� ผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกปั้ญหา

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั�นปีที� � คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล” ผลการวิจัย
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พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยสัมฤทธิ� ผลทางการเรียนและความสามารถทางการ

แกปั้ญหาสูงกว่านกัศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��� รูปแบบการเรียนการ

สอนดงักล่าวประกอบดว้ยขั�นตอนสาํคญั � ขั�นตอนดงันี�  

 �) การทบทวนความรู้เดิม 

 �) การชี�แจงวตัถุประสงค ์ลกัษณะของบทเรียน ความรู้ที�คาดหวงัใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

 �) การกระตุน้ให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความรู้เดิม  เพื�อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์กบั

สิ�งที�เรียนและการจดัเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพ 

 �) การนาํเสนอตวัอย่างการจัดเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพที�เหมาะกบัลกัษณะของ

เนื�อหาความรู้ที�คาดหวงั 

 �) ผูเ้รียนรายบุคคลทาํความเขา้ใจเนื�อหา และฝึกใชแ้ผนภาพ 

 �) การนาํเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนใชแ้ผนภาพเป็นกรอบในการแกปั้ญหา 

  �) การทาํความเขา้ใจใหก้ระจ่างชดั 

          

�.�  งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 

�.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

   

 อรุณี รัตนวิจิตร (���� : 39-40) ไดศึ้กษาผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนท่านางแนววิทยา อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แบ่งเป็น � 

กลุ่ม กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกหัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ� งดดัแปลงจากแบบ

ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ เพ็ญพิศุทธิ�  เนคมานุรักษ์ และยุพดี ไตรลิลานนท์ สําหรับกลุ่ม

ควบคุมได้รับการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนกลุ่มที�ได้รับการฝึกการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที�ไม่ไดรั้บการฝึกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .�� และนกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง

กวา่ก่อนไดรั้บการฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 มยุรี หรุ่นขาํ (2 5 4 4 )  ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณที�มีต่อ 

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนวดั

ทพัหมนั จงัหวดัอุทยัธานี จาํนวน 2 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้

รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลงั
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การทดลองไมแ่ตกต่างกบันกัเรียนที�ไม่ไดร้ับการสอน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นกัเรียน

ที�ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

นกัเรียนที�ไม่ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลงัการทดลองไม่แตกต่างกบัก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .05 นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคะแนน

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชน หลงัการทดลองสูงกว่านกัเรียนที�ไม่ไดรั้บการ

สอน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชน หลงัการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นักเรียนที�ไม่ไดรั้บการสอนโดยใช้

รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของ

ชุมชน หลงัการทดลองไมแ่ตกต่างกบัก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05      

 

 อารียา ศิโรดม (����) ไดศึ้กษาผลการใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ในการเรียนการสอน

สังคมศึกษาที�มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิต 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ �� คน โดยใชแ้ผนการสอน � แบบ 

คือ แผนการสอนโดยใชวิ้ธีทางประวติัศาสตร์ และแผนการสอนแบบปกติ จาํนวน �� คาบ ใชเ้วลา

ในการทดลอง � สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชวิ้ธีการ

ทางประวติัศาสตร์ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที� เรียน โดยวิธีการสอนแบบปกติ  

อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .�� นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์มี

คะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงขึ�น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 จีรนันท์ วชัรกุล (2546) ไดศึ้กษาผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม อาํเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ ที�ไดจ้ากการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่มจาํนวน 2 หอ้งเรียน  แลว้สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 หอ้งเรียน  

กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ� งผูวิ้จยัสร้างขึ�นเอง สําหรับ

กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนตามปกติ และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แบบวดัการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�นเอง ใชเ้วลาในการทดลองกลุ่มละ 20 คน  คาบละ 50 นาที โดยทั�ง

สองกลุ่มใชเ้นื�อหาเดียวกนั และใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลอง (The Randomized Control Group 
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Pretest-Posttest Design) เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบ

ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่า นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการฝึกการคิด

อย่างมีวิจารณญาณมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที�ไม่ไดรั้บการฝึก อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .05 และนกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

สูงกวา่ก่อนไดรั้บการฝึก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

 ดวงพร แกว้คงคา (2546) ไดศึ้กษาความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดร้ับการสอนดว้ยวิธีสืบสวน โดยใชก้ระบวนการ 

กลุ่มกบัวิธีสอนตามคู่มือครู นกัเรียนโรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม จาํนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 25 คน รวม 50 คน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที�ไดร้ับการสอนดว้ยวิธีสอนแบบสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม

กบัวิธีสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยนักเรียนที�ไดรั้บการ

สอนดว้ยวิธีสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านกัเรียนที�ไดร้ับ

การสอนตามคู่มือครู และระดบัความสามารถในการคิดอย่างมิวิจารณญาณของนกัเรียนที�ไดรั้บการ

สอนดว้ยวิธีสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนตามคู่มือครู ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที� 3 คือ ตดัสินใจโดยใช้

ขอ้มลูรอบดา้นพิจารณาอย่างมีเหตุผลทั�งดา้นดีและดา้นเสีย  

 

 บงกชกร ทบัเที�ยง (2546) ไดศึ้กษาการใชชุ้ดฝึกทกัษะการคิดวิจารณญาณเรื�องประชากร

กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�นของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย อาํเภอเมือง

เชียงใหม่ จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า ชุดฝึกจากแผนการจดักิจกรรม ผูวิ้จยัสร้างชุดฝึกจาํนวน 5 

ชุด เพื�อฝึกทกัษะการคิดวิจารณญาณ ประกอบดว้ยทกัษะการคิดวิจารณญาณหลกั ไดแ้ก่ ทกัษะการ

ตระหนกัถึงปัญหา ทกัษะการเลือกขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา ทกัษะการกาํหนด

สมมติฐานที�จะนาํไปสู่การคน้หาและการแกปั้ญหา ทักษะการรวบรวมขอ้มูลเพื�อสรุปผลของการ

แกปั้ญหา ทกัษะการเลือกการตดัสินใจนาํไปใช ้และทกัษะการพยากรณ์ผลลพัธ์ที�อาจเป็นไปไดใ้น

อนาคต  กิจกรรมที�ใช ้คือ ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาเรื� องที�กาํหนดให้  ช่วยกนัวิเคราะห์ขอ้มูล  

และตอบคาํถามในชุดฝึกที�แจกให้ ผลการใชพ้บว่า ในระยะแรกๆ นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจการใชชุ้ดฝึก  

ผูส้อนตอ้งอธิบายให้เขา้ใจในชุดฝึก ต่อมานกัเรียนสามารถหาคาํตอบชุดฝึกไดดี้ขึ�น กรณีศึกษาบาง

เรื�องเป็นเรื� องไกลตวันกัเรียน ไม่อาจตอบคาํถามไดดี้ ผูส้อนตอ้งคอยกระตุน้ผูเ้รียนเสมอ ดา้นการ

สอนพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณ ผูว้ิจยัใชชุ้ดฝึกจาํนวน 5 ชุด เพื�อหาทกัษะการคิดวิจารณญาณ
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ของนักเรียนหลงัจากการใช้ชุดฝึก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.29 นักเรียนมี

ทกัษะการตระหนักถึงปัญหา ทกัษะการพยากรณ์ผลลพัธ์ที�อาจเป็นไปไดใ้นอนาคตและทกัษะการ

เลือกการตดัสินใจนาํไปใชอ้ยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.62, 3.59 และ 3.50 ตามลาํดบั 

 

 มาลินี วชิราภากร (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 2 กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

วิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรีและวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ� งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั�น 

(Stratified Random Sampling) จาํนวน 346 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียน ที�ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01  มี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการสอน

ของครู นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพในการแสดงตวั ความเชื�ออาํนาจภายในตน บรรยากาศในชั�น

เรียน และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน (Stepwise Multiple Regression) ที�ระดบัความมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ .05 มี 3 ปัจจยั และสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ได้ร้อยละ 40 ได้แก่ บุคลิกภาพในการแสดงตวั พฤติกรรมการสอนของครู และความเชื�ออาํนาจ

ภายในตน 

 

 สมพงษ ์สมสอน (2546) ไดศึ้กษาผลการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชค้อมพิวเตอร์ที�

มีต่อความคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวดั

เชียงใหม่ จาํนวน 53 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนแบบการใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยใชค้อมพิวเตอร์ทุกพฤติกรรม โดยพฤติกรรมที�นกัเรียนทุกคนแสดงออก คือ การนาํเสนอ

งานตามเวลาที�กาํหนด พฤติกรรมที�มีการแสดงออก รองลงมา คือ การตอบคาํถามนาํอย่างครบถว้น 

และการประเมินผลงานของตนเอง โดยภาพรวมนกัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมเพิ�มขึ�นในหน่วยการ

เรียนที� 2 และ 3 หลงัการเรียนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐานโดยใชค้อมพิวเตอร์ นกัเรียนมีพฒันาการ

ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการเรียนในระดบัตํ�า มีคะแนนเพิ�มมากขึ�นอย่างชดัเจนหลงัการ

เรียนแต่ละหน่วยการเรียน และนักเรียนที�มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการเรียนใน

ระดบัสูง มีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ย 

 

 สุกญัญา ชาญพนา (2546) ไดพ้ฒันาแบบวดัการคิดวิจารญาณตามแนวคิดของเดอโบโน

และหาคุณภาพของแบบวดัการคิดวิจารณญาณที�สร้างขึ�นในดา้นความตรง ความเที�ยงและสร้าง

ปรกติวิสัยแบบเปอร์เซ็นไทล์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1  ปีการศึกษา 2544 
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สงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 686 คน แบบวดัการคิดวิจารณญาณมีลกัษณะแบบ

อตันยัประยกุต ์(เอม็ อี คิว) สร้างโดยใชแ้นวคิดหมวกหกใบของเดอโบโน ไดแ้ก่ หมวกสีขาว หมวก

สีแดง  หมวกสีเหลือง หมวกสีดาํ หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ความตรงเชิง

เนื�อหา ทุกขอ้กระทงมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใชก้าร

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.30 พบว่า โมเดลการคิด

วิจารณญาณมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีค่าไค-สแควร์เท่ากบั 1407.65 ที�องศาอิสระ 

1352 มีความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.14  ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.93  ค่าดชันีวดั

ความกลมกลืนที�ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.92  และค่าดชันีรากกาํลงัสองเฉลี�ยของเศษ 

(RMR) มีค่าเท่ากบั 0.033 ความเที�ยงของแบบวดัการคิดวิจารณญาณ โดยใช้สัมประสิทธิ� อลัฟา

ของครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.83 มีความเป็นปรนยัในการตรวจ โดยหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของ

ผูต้รวจ 3 ท่าน จาํแนกเป็นแต่ละสถานการณ์  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์มีค่าตั�งแต่ 0.538-0.844 มี

นยัสาํคญัที�ระดบั 0.01 

 

 พลกฤช ตนัติญานุกูล (2547) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคม

ศึกษาดว้ยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1  โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม จาํนวน 2 หอ้งเรียน  หอ้งที� 

1 มีนกัเรียน 35 คนเป็นกลุ่มทดลอง และห้องที� 2 มีนกัเรียน 36 คนเป็นกลุ่มควบคุม ผูวิ้จยัดาํเนินการ

สอนทั�งสองกลุ่มดว้ยตนเอง  ใชเ้วลาสอนกลุ่มละ 2 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ผลการวิจยั

สรุปวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 กลุ่มที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดว้ย

การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกว่านกัเรียนกลุ่มที�ไดร้ับ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวิธีปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 กลุม่ที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดว้ยการฝึกการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกว่านกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนดว้ยวิธีปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 สุกญัญา วุฒิรัตน ์(2547) ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน

ที�มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์ ภาคเรียน

ที� 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอนุบาลระยอง กลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง แบบ

แผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 

Design ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที�มีความสามารถ
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พิเศษทางคณิตศาสตร์หลงัการสอนโดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี และสูงขึ�นอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

  

 ศิริกานต ์ คุสินธ์ุ (2 5 4 9) ไดศึ้กษาปัจจยัที�ส่งผลและแนวทางการพฒันาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการศึกษา กรุงเทพมหา 

นคร วิธีวิจยัเป็นแบบผสมผสานประกอบดว้ยการศึกษาเชิงสาํรวจและการศึกษาพหุกรณีศึกษา กลุ่ม

ตวัอยา่งในการสาํรวจมี 3 กลุ่ม คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

การศึกษากรุงเทพมหานคร จาํนวน 411 คน และครูผูส้อนนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร จาํนวน 114 คน ส่วนการศึกษาแบบพหุกรณีได้

ศึกษาจากกรณีศึกษานกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนที�มีคะแนน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง 2 คน และตํ�า 2 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2548 มีระดบัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณค่อนขา้งแตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า ปัจจยั 3 ประการที�ส่งผล

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน  ความคาดหวงัในการศึกษาของนกัเรียน และระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โดยปัจจยั

ทั�ง 3 ตวัรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของคะแนนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดป้ระมาณร้อย

ละ 27 แนวทางในการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ตอ้งให้

ความสาํคญักบัการสนบัสนุนของผูป้กครอง โรงเรียนควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีความเชื�อมั�นในตวั

ลกู และใหก้าํลงัใจ ดูแลเรื�องความรับผิดชอบในการเรียน สนบัสนุนใหข้อ้มลูที�ชดัเจนเพื�อใหลู้กมี

ภาพความคาดหวงัในการศึกษาที�ชดัเจน ฝึกใหลู้กวางแผนปฏิบติังานและแกปั้ญหาการปฏิบติังาน

อยา่งรับผิดชอบ นอกจากนี�ควรส่งเสริมใหลู้กไดท้าํกิจกรรมดา้นดนตรีและกีฬา รวมทั�งสนบัสนุน

ใหลู้กทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เพื�อฝึกใหคิ้ดและทาํการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกตอ้งและ

สร้างสรรค ์

 

 วีรพงษ ์ศรีดาจกัร์ (2550) ไดศึ้กษาการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใชรู้ปแบบ 4MAT  

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ� ทอง จังหวดัมหาสารคาม จาํนวน 23 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้

รูปแบบ 4MAT  ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ที�หลากหลาย ไดรั้บการพฒันาสมองทั�งสองซีกให้มีความ
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สมดุลและสัมพนัธ์กนั ซึ� งเป็นพื�นฐานในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลใหน้กัเรียนไดต้ดัสินใจที�

ถูกตอ้ง โดยอาศยัขอ้มูลเพื�อช่วยในการตดัสินใจ นอกจากนี� นกัเรียนยงัไดฝึ้กการอภิปราย การหา

เหตุผลของคาํตอบในใบงาน กลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น  

มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความสามัคคี ไดรั้บการพฒันาด้านกระบวนการกลุ่ม และ

นกัเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผา่นเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน คือ จาํนวนนกัเรียนที�ผ่านเกณฑค์ะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คิดเป็นร้อยละ 73.91 และจาํนวนนกัเรียนที�ผ่านเกณฑค์ะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 

78.26 

 

 นิสิต น้อมศาสน์ (����) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต � ที�เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแบบโครงงานกบัแบบร่วมมือ จาํนวน �� 

คน ซึ�งเป็นหอ้งเรียนตามสภาพจริง จบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที� � และกลุ่มทดลองที� �  กลุ่มทดลองที� 

� เรียนรู้แบบโครงงาน คือ นกัเรียนโรงเรียนวดัโสภณเจติการาม และกลุ่มทดลองที� � เรียนรู้แบบ

ร่วมมือ คือ นกัเรียนโรงเรียนวดัใหม่หญา้ไทร ระยะเวลาในการทดลอง �� ชั�วโมง ผลการวิจยัพบว่า 

ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  � ที� เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม แบบโครงงานไม่แตกต่างจากกลุ่มที�เรียนรู้แบบร่วมมือ รวมทั�งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  � ที� เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แบบ

โครงงานไม่แตกต่างจากกลุ่มที�เรียนรู้แบบร่วมมือ  

 

 สุทธาทิพย ์จนัทิมางกรู (2553) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสังคมศึกษาและการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบ

หมวก 6 ใบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จาํนวน 50 คน ระยะเวลาในการทดลอง 12 ชั�วโมง ผลการวิจยั

พบว่า  นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสงัคมศึกษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

 

 ฮดัจินส์และอีเดลแมน (Hudgins and Edelman,1988: 333-342) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการสอน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณสาํหรับนกัเรียนระดบั � และระดบั � โดยใชรู้ปแบบการอภิปรายกลุ่มเลก็ 
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ซึ� งมีครูเป็นผูน้าํการอภิปราย กลุ่มตวัอย่างที�เป็นครูที�สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการของนกัเรียนระดบั � 

และ � จาํนวนชั�นละ � คน  และนกัเรียนในชั�นที�ครูเขา้ร่วมโครงการจาํนวน �� หอ้ง  นกัเรียนเหล่านี�

ต้องทําแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนที�จะเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายแบบประเมิน 

ประกอบดว้ย � ส่วน ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการอา้งอิง ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล  ความสามารถใน

การใช้เหตุผลเชิงอุปนยัและการสรุปขอ้มูล จาํนวน �� ขอ้ แบบประเมินนี�หาความเชื�อมั�นโดยวิธี 

Test-Retest ในการดาํเนินการทดลอง กลุ่มทดลองจะไดฝึ้กการอภิปรายกลุ่มเล็กกบัครูของตน 

ผลการวิจัยพบว่า ครูพูดน้อยลง จํานวนครั� งในการอภิปรายกลุ่มเล็กของนักเรียนเพิ�มขึ� น และ

พฤติกรรมทางวาจาของนกัเรียนมีความถี�สูงขึ�น ความถี�ในการสรุปการคน้หาหลกัฐานจากผูอื้�น การ

แสดงความคิดเห็นด้วยและไม่เห็นดว้ยกับข้อสรุปและหลกัฐานของผูอื้�นเพิ�มขึ�น แต่ไม่พบการ

เปลี�ยนแปลงบทบาทของครูจากผูใ้ห้ (ขอ้มูล หลกัฐาน หรือขอ้สรุป) มาเป็นผูค้น้หา (ถามนักเรียน

เพื�อให้นกัเรียนไดเ้ตรียมขอ้มูล หลกัฐาน หรือขอ้สรุป) อีกทั�งพบว่า การคน้หาของครูมีนอ้ย และไม่

พบว่าคะแนนจากแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลองสูง

กวา่กลุ่มควบคุม 

 

 ลมัพคิ์น (Lumpkin, 1991) ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�มีต่อ

ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน

เนื�อหาวิชาสังคมศึกษาของผูเ้รียนเกรด � และเกรด � ผลการศึกษาพบว่า เมื�อไดส้อนทกัษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณแลว้ผูเ้รียนเกรด � และเกรด � มีความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่

แตกต่างกนั ผูเ้รียนเกรด � ทั�งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั  

ส่วนนักเรียนเกรด � ที� เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน

เนื�อหาวิชาสงัคมศึกษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

 

 รีด (Reed, 1998) ไดศึ้กษาผลของรูปแบบการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนของนักเรียนในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ การแปลผล การให้เหตุผลโตแ้ยง้ การ

จดัการความคิดอย่างมีวิจารณญาณดา้นขอ้มูลประวติัศาสตร์ วิชาประวติัศาสตร์ของนักเรียนใน

วิทยาลยั โดยใชผ้ลการรูปแบบการบูรณาการของ ริชาร์ด พอล (Richard Paul) ต่อการคิดอย่างมี

วิจารณญาณในวิชาประวติัศาสตร์อเมริกา กลุ่มทดลองจาํนวน �� คน ไดรั้บการเรียนการสอน �� 

นาทีโดยใช้รูปแบบของพอล (Paul) กลุ่มควบคุมถูกสอนด้วยรูปแบบปกติ  ผลการวิจัย พบว่า 

ความสามารถในการคิดดา้นประวติัศาสตร์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันาสูงขึ�น อายุ

และเพศไม่มีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 



 51

 เชพเพิร์ด (Shepherd,1998) ไดศึ้กษารูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาใน

วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนเกรด � และเกรด � ซึ� งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง �� คน  

และกลุ่มควบคุม �� คน  ดาํเนินการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ แคมเบลลแ์ละ

สแตนลีย  ์ (Campbell and Stanley) แก้ปัญหาในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต แล้ววดั

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเปรียบเทียบกนัระหวา่งก่อนและหลงัเรียน  เครื�องมือที�ใช้

ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Cornell Critical Thinking Test: CCTT) 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มทดลองมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ�มสูงขึ�นกว่ากลุ่มควบคุม และจาก

การสงัเกตและสัมภาษณ์นกัเรียนชอบการเรียนการสอนที�ใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาแบบใหม่มากกว่า

การเรียนการสอนแบบเก่า รวมทั�งเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณและมีทศันคติที�ดีต่อการแกปั้ญหา 

 

 �.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

  

 กรวรรณ กนัยะพงษ ์(���� : ��) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการต่อ

บทเรียนและการเสริมแรงที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและพฤติกรรมการร่วมมือในชั�นเรียนของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในกลุ่มทดลองที�ใชก้าร

เรียนแบบร่วมมือกบักลุ่มควบคุมที�ใชก้ารเรียนตามคู่มือครู ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .�� แต่นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการร่วมมือสูงกว่านกัเรียนในกลุ่มควบคุม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 กนกพร แสงสวา่ง (���� : 60-61) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและทกัษะ

การทาํงานร่วมกนัในวิชา ส��� โลกของเราของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�สอนโดยการเรียน

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวก์บัการสอนตามปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�ไดร้ับการสอน

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์มีผลทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนตามปกติ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� .�� การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�

ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกว่าผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และจากการศึกษา

พฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกนัของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคจิกซอว ์ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากที�นกัเรียนไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
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เทคนิคจิกซอว์แลว้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการพฒันาทางทักษะการทํางานร่วมกันสูงขึ�น อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

  

 สายณั ฉิมกรด (����) ไดศึ้กษาผลการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือที�

มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนวดัศรีวิชยั จาํนวน �� คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง �� คน กลุ่มควบคุม �� 

คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือกลุ่มร่วมมือมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที�ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .��  

นักเรียนที�ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สูงกวา่นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 ไชโย ยาสมทุร์ (����) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบรวมพลงั เพื�อพฒันาทกัษะการคิด

แกปั้ญหาสาํหรับเดก็ปฐมวยั โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถมัภ ์� จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที�ใชใ้น

การทดลองเป็นนักเรียนอนุบาล � จํานวน �� คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจํานวน �� คนและกลุ่ม

ควบคุมจาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบรวมพลงัมีคะแนน

พฒันาการทกัษะการคิดแกปั้ญหาสูงกว่าเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลของการ

จดัการเรียนรู้แบบรวมพลงัสามารถพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาของเดก็ปฐมวยัสูงขึ�นอยา่งมีนยั 

สาํคญั �.�� การจดัการเรียนรู้แบบรวมพลงัเด็กมีพฤติกรรมการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ดมาก

ที�สุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมการใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์อย่างร่วมมือ การสร้างเป้าหมาย การสื�อสาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ และพฤติกรรมความสัมพนัธ์เชิงบวกฉนัเพื�อน การตรวจสอบซึ�งกนัและกนั

ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา เดก็มีพฤติกรรมการใชท้กัษะการแกปั้ญหาดา้นทกัษะการสังเกตมากที�สุด   

รองลงมาเป็นทกัษะการตั�งคาํถาม ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการวิเคราะห์และทกัษะการเชื�อม 

โยง ตามลาํดบั 

 

 ธนยศ สิริโชดก (����) ไดศึ้กษาการพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพการจดักิจกรรม

ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�  (STAD) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื� องกฎหมายที�

ประชาชนควรรู้ ตามหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ได้แก่ กลุ่มที�เรียนดว้ยการจัดกิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�  (STAD) บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาํนวน �� คน และกลุ่มที�เรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

จาํนวน �� คน ผลการวิจยั พบวา่ การจดักิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�  (STAD) 
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บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�ผู ้วิจัยพัฒนาขึ�นสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั� งไว ้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของกลุ่มที�เรียนดว้ยกิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�  (STAD) บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�ผูวิ้จยัพฒันาขึ�น มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที�เรียนแบบปกติ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมร่วมมือ

เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ�  (STAD) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นในระดบัมาก 

  

 ประพรรธน ์พละชีวะ (����) ไดศึ้กษาการนาํเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดว้ย

การเรียนรู้ร่วมกนัในโครงงานวิทยาศาสตร์สาํหรับการฝึกแกปั้ญหาของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จาํนวน �� คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัในโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการ

เรียนบนเวบ็ � คาบเรียนและในชั�นเรียนปกติ � คาบเรียน ผูเ้รียนจะเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย  ผูส้อน

มอบหมายภาระหนา้ที�ใหผู้เ้รียนแต่ละคนอย่างชดัเจน ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายและร่วมกนัทาํงานให้

บรรลุวตัถุประสงค์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ� งแบ่งเป็น � ขั�นตอน 

ไดแ้ก่ การตั�งปัญหา การตั�งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และจดักระทาํขอ้มูล  

และการสรุปผล ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันใน

โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับการฝึกแกปั้ญหาของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�ได้พฒันาขึ� น 

พบว่า ผูเ้รียนที�ไดเ้รียนโครงงานวิทยาศาสตร์ดว้ยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้

ร่วมกนั  จะมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

.�� 

 

 สุริยะ ป้องขนัธ์ (����) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เรื�องสมบติัของคลื�น 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โดยใชวิ้ธีการเรียนรู้ร่วมกนั โรงเรียนลุ่มลาํชีนิรมิตวิทยา อาํเภอเข

วา้ จงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า วิธีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที�

นักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั โดยการทาํกิจกรรมกลุ่ม ซึ� งนักเรียนสามารถเลือกเนื�อหาการ

เรียนรู้ตามหวัขอ้ที�ครูผูส้อนกาํหนด โดยนกัเรียนร่วมกนัวางแผนศึกษาคน้ควา้จดักิจกรรมการเรียนรู้  

จดัเตรียมสื�อการสอน โดยมีครูเป็นที�ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี  

ไม่เคร่งเครียดในการเรียน มีความสนุกสนาน ทาํให้นกัเรียนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก ไดศึ้กษา

หาความรู้เพิ�มเติม เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะในการค้นคว้าข้อมูล สร้างชิ�นงานและ

นาํเสนอผลงานดว้ยวิธีการที�หลากหลาย มีการทาํงานเป็นกลุ่ม ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้นิสัยของเพื�อนใน
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หอ้งเรียนและเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างนกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนร้อยละ ��.�� ผ่านเกณฑ์

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนร้อยละ ��  

   

 ละออง ลาํเทียน (����) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เนน้การสร้างความรู้แบบ

ร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนในเขตพื�นที�การศึกษาชยันาท จาํนวน �� คน กลุ่มทดลองเป็นนกัเรียน

โรงเรียนวดัหนองแขม จาํนวน �� คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ใช้เวลาในการทดลอง �� 

ชั�วโมง ในเนื�อหาเรื�องเศษส่วน ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้น

การสร้างความรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที�ไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� รวมทั�งนักเรียนที�ไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�เนน้การสร้างความรู้แบบร่วมมือมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่า

นกัเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��    

 

 สุรพงษ์ ทองเวียง (����) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้

เทคนิค TAI เรื�องความน่าจะเป็น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม อาํเภอภู

เขียว  จงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน �� คน โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TAI เป็นกิจกรรมที�สร้างบรรยากาศที�ดีในการเรียนการสอน 

ทําให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกทักษะทาง

คณิตศาสตร์ เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการแสวงหาความรู้ โดยมีการคิดแกปั้ญหาร่วมกนัใน

กลุ่มเพื�อน ขณะปฏิบัติกิจกรรมมีการแสดงออกทางสังคมด้านการเป็นผูน้ําผูต้ามที� ดี ส่งผลให้

นกัเรียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี�ยจากการประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ดา้นความซื�อสัตยแ์ละความรับผิดชอบ เท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยร้อยละ ��.��  และนกัเรียนที�ผ่านเกณฑร้์อยละ �� มีจาํนวน

ร้อยละ ��� 

 

 ปุญชรัสมิ�  อุตสาหไศย (����) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใชก้ารเรียนแบบ

ร่วมมือเรื� องภูมิศาสตร์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนธิดาแม่พระ จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า  

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนที�เรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ เรื�อง

ภูมิศาสตร์ เมื�อนาํคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อบทเรียนออนไลน์มี
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ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัดีมาก และผลการประเมินการเรียนตามสภาพจริงจากการเรียน

บทเรียนออนไลนโ์ดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเรื�อง ภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั �.��  

 

 สายพิน งามสง่า (����) ไดศึ้กษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนวิชาการ

ออกแบบและการสร้างเวบ็เพจ ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยการใชเ้วบ็บล็อก  นกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนปากเกร็ด จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า เวบ็ช่วยสอนวิชาการออกแบบ

และการสร้างเวบ็เพจ ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยการใช้เวบ็บลอ็กที�สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ 

��.��/��.�� ซึ� งสูงกว่าเกณฑ ์��/�� ที�ตั�งไว ้พบว่า คะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที�

นยัสาํคญัทางสถิติ .��  และผลการประเมินหาความพึงพอใจของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก   

 

 สําราญ ผ่องพุฒิ (���2) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง

ทศนิยม ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD โรงเรียนชุมชน

เทศบาลวดัปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 30 คน ผลการวิจยั

พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื� องทศนิยม ของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01   

 

 ญาณวิไล ระถี (����) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนอ่านเป็นคาํ ผ่านหนังสืออ่าน

ประกอบที�สร้างดว้ยตนเองของนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนบา้น

หนองหน่อง จาํนวน � คน ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที�มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการไดรั้บการสอน ช่วยให้นกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความ       

สามารถในการอ่านสูงขึ�น นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีแรงจูงใจเพิ�มขึ�น เนื�องจากไดร้ับการกระตุน้จาก

เพื�อนในกลุ่มของตนเองและเพื�อนต่างกลุ่ม และการนาํกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจาํวนัของ

นกัเรียนมาเป็นตวัเดินเรื�องเพื�อฝึกอ่าน เป็นองค์ประกอบที�สาํคญั และการเรียนรู้ดูของจริงเป็นสิ�งที�

กระตุน้ความสนใจใหก้บันกัเรียนมากยิ�งขึ�น  นกัเรียนมีความสุขและสนุกกบัการเรียนรู้ 

 

 ภทัร์พงศ ์พงศภ์ทัรกานต ์(����) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้

เทคนิคทีเคโอ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น � กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ� งแบ่งเป็น � กลุ่มย่อย จาํนวน �� คน  

และกลุ่มผูเ้รียน จาํนวน �� คน  ผลการวิจยัสรุปวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคทีเค

โอ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพและสามารถดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
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และนาํเสนอเนื�อหาการเรียนรู้ ส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้

กบัการเรียนการสอนวิชาดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ได ้

 

 สุนิกลุ พลกลุ (����) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้

บทเรียนสําเ ร็จรูป เรื� อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนบา้นกระยอมหนองเดิ�น อาํเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เรื�องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี

อวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ผูวิ้จยัพฒันาขึ�นมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยกิจกรรม

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เรื�องปรากฏการณ์ของโลกและ

เทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั .�� และ

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 

 อจัฉรีย ์พิมพิมูล (����) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์จิ�ก

ซอวที์�มีประสิทธิภาพ  ผลของการวิจยัเป็นดงันี�  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์จิ�ก

ซอวที์�มีประสิทธิภาพ โดยเรียกว่า CoLJigPRT Model ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญที�มีต่อบทเรียน

ออนไลน์ ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model อยู่ในระดบัมาก ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลน์ในส่วนทฤษฎีวิชาการเขียนโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model ค่า

เท่ากับ �.�� ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ �.�� ตามมาตรฐานของเมกุยแกนส์ ผลการหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนออนไลนใ์นส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าอยู่ในระดบัดี  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

นกัศึกษาที�เรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model  มีค่าเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนที�ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .�� และความพึงพอใจของนักศึกษาที� เรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model อยูใ่นระดบัสูง   

 

 คอสตา้ (Costa, 1994) ไดท้าํการวิจยัเกี�ยวกบัการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 และประถมศึกษาปีที� 6 ทางดา้นคุณสมบติัในการอ่าน การสังเกตและ

การวิเคราะห์ โดยใชก้ารแบ่งกลุ่มแบบร่วมมือกนัสําหรับการสอนอ่านและใชวิ้ธีการ 2 ชนิด คือ 

Know, Want to learn, Learn (K-W-L) และการเรียนแบบร่วมมือกนั (CIRC) ผลการวิจยัปรากฏว่า
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นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือกนัเหมาะสมกบัระดบัชั�นของตน วิธีการ K-W-L

นบัเป็นวิธีการจดรายการว่า นกัเรียนรู้หรือตอ้งรู้เกี�ยวกบัชื�อเรื� องที�ยากเมื�อไม่มีความรู้เกี�ยวกบัชื�อ

เรื�องนั�นและในการสอนอ่านดว้ยวิธีการของ K-W-L สามารถช่วยให้การอ่านของนักเรียนมี

ประสิทธิภาพมากขึ�น ถา้นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์เดิมเกี�ยวกบัเรื�องนั�นๆ ดีพอ 

 

 โกเคล (Gokhale, 1995) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ตามลาํพงักบัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือที�ส่งผลต่อทักษะการฝึกและการปฏิบัติ (Drill-and-Practice) และทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัศึกษาในวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Western Illinois University ที�ลงทะเบียน

หลกัสูตรไฟฟ้าขั�นพื�นฐาน ช่วงฤดูใบไมผ้ลิปี 1993 โดยแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 24 คน คือ 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มควบคุมใชก้ารเรียนรู้แบบตามลาํพงั  และกลุ่มทดลองใช้การ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เครื� องมือที�ใช ้คือ แบบทดสอบที�สร้างขึ�นดว้ยคาํถามเกี�ยวกบัการฝึกและการ

ปฏิบติั และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า กลุ่มทดลองมีผลการสอบดา้นการคิดอย่างมี

วิจารณญาณดีกว่ากลุ่มควบคุม ประโยชน์ดา้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ช่วยใหเ้ขา้ใจมาก

ขึ� นและเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กัน ประโยชน์ด้านสังคมและอารมณ์ คือ 

บรรยากาศที�ผ่อนคลายมากขึ�นช่วยทาํให้การแกไ้ขปัญหาง่ายขึ�น และสนุกสนาน ขอ้เสียของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ คือ เสียเวลาอธิบายแก่คนอื�น   

 

 คอลลินส์ (Collins, 2001) ไดศึ้กษาการเรียนรู้แบบไกล่เกลี�ยและการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อ

นกัเรียนที�มีปัญหาดา้นพฒันาการ โดยใชรู้ปแบบ Cognitive Enrichment Advantage (CEA) ในการ

บาํบดัทางการศึกษาและการประชุมของทีมวิจัย ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนสามารถใช้ความรู้เพื�อ

พฒันากลยุทธ์ทางการเรียนรู้ที�มีความหมายและสามารถถ่ายโอนความรู้ไปยงัสิ�งต่างๆ ได ้การคน้

จากการประชุมและสัมภาษณ์พ่อแม่ยงัแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการเรียนแบบ CEA มีประโยชน์ต่อ

พ่อแม่ในการจดัการเรียนรู้ใหล้กู 

 

 ฮอสเซนี� (Hosseini, 2009) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ กลุ่มตวัอย่างที�ใชท้ดลองเป็นนักเรียนหญิง �� คนที�เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไดรั้บการ

ทดสอบแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มทดลองถกูสอนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม

ควบคุมถูกสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลจาก MANCOVA แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมี

ผลงานดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมากใน � ดา้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การวิเคราะห์ในเชิง

วิจารณ์ ความน่าเชื�อถือของหลกัฐาน และการประเมินเชิงวิจารณ์ 
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 เพลเกนส์ (Plagens, 2011) ไดศึ้กษาการทาํงานและการเรียนรู้ร่วมกนัของครูโดยใชก้าร

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื�อพฒันาการบทเรียนในชั�นเรียนในโรงเรียนประถมมิดเวสท์ เป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพดว้ยการสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล และการทบทวนงานวิจยั กลุ่มตัวอย่างคือครู

ประถมศึกษาจํานวน � คน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในการรับรู้ของครูถือเป็น

ประสบการณ์เชิงบวก ซึ� งมีการร่วมมือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครูขาดเวลาและโอกาส

ในการรวมกลุ่มกนัทั�งก่อนระหว่างและหลงัเลิกเรียน ครูมีความแตกแยกกนั องค์ประกอบของการ

รวมกลุ่มที�มีประสิทธิภาพประกอบดว้ย ความเชื�อและความเคารพ หัวขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง ทกัษะการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ สถานที�ประชุมกลุ่มย่อย ความช่วยเหลือในดา้นการจดัการ การตั�งเป้าหมาย 

และการสร้างความปรองดองกันในทีม นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ยังมีการขาด

วฒันธรรมในการร่วมมือกนั 

 

 �.�.� งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 

  

 ศิริลกัษณ์ แกว้สมบูรณ์ (����) ไดศึ้กษาผลการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ที� มีต่อการนําเสนอข้อความรู้ด้วยผงักราฟิกและผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น � กลุ่ม คือ 

กลุ่มทดลองจาํนวน �� คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�เรียนโดยใช้

ผงักราฟิกแบบต่างๆ ไดค้ะแนนการนาํเสนอขอ้ความรู้ดว้ยผงักราฟิกตํ�ากว่าเกณฑที์�กาํหนด คือ ตํ�า

กว่าร้อยละ �� นักเรียนที�เรียนโดยใชผ้งักราฟิกแบบต่างๆ ไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑที์�กาํหนด คือ สูงกว่าร้อยละ �� ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกสูงกว่านกัเรียนที�เรียนโดยใชก้าร

สอนตามแบบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

 ศิริลกัษณ์ หยา่งสุวรรณ (����) ไดศึ้กษาการพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพ สําหรับนกัศึกษาฝึกหัดครู สาขาการศึกษาปฐมวยั จาํนวน �� คน  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา �� สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนน

ความสามารถในการจดัเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพหลงัการทดลองใช้โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนการ

ทดลองใชโ้ปรแกรมฯ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� นกัศึกษามีคะแนนความสามารถในการ

เขียนแผนการสอนโดยใชก้ารจัดเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมฯ สูงกว่า

ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� นักศึกษาระยะที� � ทุกคนมี
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ความสามารถในการผลิตสื�อและการสอนโดยใชก้ารจดัเนื�อหาสาระดว้ยแผนภาพในชั�นเรียนจริงใน

ระดบัผา่นเกณฑที์�กาํหนดไว ้

 

 ดลฤดี รัตนประสาท (����) ไดศึ้กษาผลของการใชผ้งักราฟิกที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนและความคงทนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�องดินและหินในทอ้งถิ�น ชั�น

ประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนอนุบาลพนสัศึกษา จาํนวน �� คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มละ �� คน ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ �� ชั�วโมง โดยใชเ้นื�อหาเดียวกนั  ผลการวิจยัพบว่า 

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชผ้งักราฟิกมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที�ไดรั้บการสอน

แบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชผ้งักราฟิกมีความ

คงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกบัการสอนแบบปกติ 

 

 ศรีสุดา อนนัตเ์พช็ร์ (����) ไดศึ้กษาผลการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกที�มีต่อผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา และความคงทนในการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียน

สว่างอารมณ์วิทยาคม จาํนวน �� คน แบ่งออกเป็น � กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จาํนวน �� คน กลุ่ม

ควบคุม จาํนวน �� คน ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาสูงกว่านักเรียนที� เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมี

นยัสาํคญั ทางสถิติที�ระดบั .��  นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีความคงทนใน

การเรียนรู้  และนกัเรียนที�ไดรั้บการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรู ้

 

 นงคล์กัษณ์ ทองมาศ (����) ไดศึ้กษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที�ใชเ้ทคนิคผงั

กราฟิกที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ความสามารถในการนาํเสนอขอ้ความรู้ดว้ยผงักราฟิกและ

ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนบา้นหนองประเสริฐ อาํเภอ

หนองแสง จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 20 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที�ไดร้ับการสอนที�ใชเ้ทคนิคผงั

กราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนที�ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีคะแนนเฉลี�ย

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน 29.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.13 ซึ� งไม่นอ้ยกว่าเกณฑร้์อยละ 

70  นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนที�ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีคะแนนความสามารถในการนาํเสนอขอ้ความรู้

ดว้ยผงักราฟิกเฉลี�ย 29.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.75 ซึ� งไม่นอ้ยกว่าเกณฑร้์อยละ 70 นกัเรียนที�

ไดรั้บการสอนที�ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้เฉลี�ย 29.75 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 74.38 ซึ�งไม่นอ้ยกวา่คะแนนเฉลี�ยผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน 
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 สกลุการ  สังขท์อง (����) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตาม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โดยเทคนิคการใชแ้ละไม่ใชผ้งักราฟิก  

โรงเรียนเทศบาล � วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ.เมือง จ.นครปฐม จาํนวน �� คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง �� คน  จดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการใชผ้งักราฟิก  และกลุ่มควบคุม �� คน จดัการเรียนรู้โดย

ไม่ใชผ้งักราฟิก ใชเ้วลาในการทดลอง � คาบ  คาบละ �� นาที โดยใชเ้นื�อหาเดียวกนั ผลการวิจยั

พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มทดลองที�

จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการใช้ผงักราฟิกกับกลุ่มควบคุมที�จัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้ผงักราฟิก 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  และนักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการใชผ้งักราฟิกอยู่ในระดบัมาก 

 

 ทิพยร์ัตน์  สัตระ (����) ไดศึ้กษาผลการใช้เทคนิคผงักราฟิกในการสอนวิทยาศาสตร์ที�มี

ต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียน

ธารทหาร (แสงสวา่งอุปถมัภ)์ อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ในภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ����  

จาํนวน �� คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ �� คน  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�ไดร้ับ

การสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านกัเรียนที�ไดร้ับ

การสอนตามปกติ นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้เทคนิคผงักราฟิกมีความคงทนในการเรียนรู้  

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนตามปกติมีความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 บุษรา ดาโอะ (����) ไดศึ้กษาผลของการสรุปบทเรียนโดยใชผ้งักราฟิกที�มีต่อผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ ์ ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� โรงเรียนชุมชนบา้นปูยุด สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาปัตตานี เขต � จาํนวน �� คน ซึ� งไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจยัพบว่า  

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที� มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ ์หลงัไดร้ับการสอนโดยวิธีใช้เทคนิคผงักราฟิกในการสรุป

บทเรียนสูงกว่าก่อนไดรั้บการสอน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��� ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตํ�า

กว่าเกณฑ ์หลงัไดรั้บการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนไดรั้บการสอนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั 

.���  ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์ที�ได้รับการสอนโดยวิธีใช้เทคนิคผงักราฟิกในการสรุป

บทเรียนไมแ่ตกต่างกนักบันกัเรียนที�ไดร้ับการสอนแบบปกติ 
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 ฮัสหน๊ะ บือราเห็ง (����) ได้ศึกษาผลของการสรุปบทเรียนโดยใช้ผงักราฟิกที� มีต่อ

ความคิดเชิงสาเหตุและผล และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� �  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มที�สรุปบทเรียนโดยใช้

ผงักราฟิกแบบผงักา้งปลา มีความคิดเชิงสาเหตุและผลหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� นักเรียนกลุ่มที�สรุปบทเรียนโดยใช้ผงักราฟิกแบบผงัก้างปลา มี

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .�� นกัเรียนกลุ่มที�สรุปบทเรียนโดยใชผ้งักราฟิกแบบผงักา้งปลา มีความคิดเชิงสาเหตุและ

ผลสูงกว่ากลุ่มที�สรุปบทเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��� และนักเรียนกลุ่มที�

สรุปบทเรียนโดยใช้ผงักราฟิกแบบผงักา้งปลา มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกว่า

นกัเรียนกลุ่มที�สรุปบทเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��� 

 

 จุฬาลกัษณ์ ภูปัญญา (���0) ไดศึ้กษาการพฒันาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั�นที� � (ประถมศึกษาปีที� �) โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก โรงเรียน

ชุมชนบา้นฝาง จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนจาํนวนร้อยละ ��.�� มีคะแนนดา้นการคิด

วิเคราะห์ ร้อยละ �� ขึ�นไป ซึ� งไม่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไว ้และนกัเรียนจาํนวนร้อยละ ��.�� มีคะแนน

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ร้อยละ �� ขึ�นไป ซึ� งไม่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไว ้

 

 ประนอม แยม้ฉาย (����) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  � โรงเรียนอนุบาล

นครสวรรค ์จาํนวน �� คน จาํแนกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ �� คน ที�ไดรั้บการสอน

โดยใชแ้ผนผงักราฟิกกบัการสอนตามปกติ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�ไดร้ับการสอนโดยใชแ้ผนผงั

กราฟิกมีความสามารถในการเขียนสะกดคาํภาษาไทยสูงกวา่นกัเรียนที�ไดร้ับการสอนตามปกติ อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชผ้งักราฟิกมีความคงทนในการเรียนรู้ 

ส่วนนกัเรียนที�ไดรั้บการสอนตามปกติไม่มีความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 เรณู ไมแ้ก่น (����) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�องโจทยปั์ญหาร้อยละ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ไดรั้บการสอน

โดยรูปแบบการสอนผงักราฟิกกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�องโจทยปั์ญหาร้อยละของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ไดรั้บการ

สอนโดยรูปแบบการสอนผงักราฟิกสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  
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และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�องโจทยปั์ญหาร้อยละของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� �  ที�ไดรั้บการสอนโดยรูปแบบการสอนผงักราฟิกสูงกวา่การสอนแบบปกติ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 นิภา สุมาลุย ์(����) ไดศึ้กษาผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกต่อผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของ

นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนวดัลาดปลาดุก จาํนวน � ห้องเรียน รวมทั� งสิ�น �� คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน �� คน กลุ่มควบคุม จาํนวน �� คน ดาํเนินการสอนเรื� องสิทธิเด็ก 

บรรทดัฐานทางสังคม การเมืองการปกครอง เป็นเวลา � สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที�เรียน

โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที�ไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� และมีเจตคติต่อการเรียนดีกว่า

นกัเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

 วรรณพร ยิ�มงาม (����) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกใน

วิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนวดัมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา)

โดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน �� คน ซึ� งไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชผ้งักราฟิก ใชเ้วลาในการเรียนรวม � สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์โดยใชผ้งักราฟิกที�ผูวิ้จยัพฒันาขึ�นมีองค์ประกอบ ดงันี�  �) หลกัการ �) จุดมุ่งหมาย �) 

เนื�อหา �) กระบวนการจดัการเรียนรู้และ �) การวดัผลและประเมินผล โดยมีกระบวนการสอนดงันี�  

�) ขั�นสร้างความสนใจ �) ผูส้อนชี�แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน �) กระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้

เดิมเพื�อเชื�อมโยงกบัความรู้ใหม่ �) เสนอความรู้ใหม่เพื�อเชื�อมโยงกบัความรู้เดิม �) สรุปและจดั

ระเบียบความรู้โดยใชผ้งักราฟิก �) อภิปราย/แสดงผลงาน �) ผูส้อนซกัถามทาํความเขา้ใจให้กระจ่าง

ชัด นักเรียนที�เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� นกัเรียนที�

เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

 วิจิตรา แจง้พร้อม (���1) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ

สาํคญัและเจตคติต่อการเรียนของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�ไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใช้

เทคนิคแผนผงักราฟิกกบัการสอนตามปกติ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียน
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หนองจอกประชานุสรณ์ จาํนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 25 คน รวม 50 คน ผลการวิจยัพบว่า ผลการ

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความสาํคญัของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�ไดรั้บการ

สอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญัของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�

ไดรั้บการสอนตามปกติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และผลการ

เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�ไดรั้บการสอนโดย

ใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกสูงกวา่การสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

   

 อาภา ธัญญะศิริกุล (����) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี

วิจารณญาณและความพึงพอใจต่อวิธีจดัการเรียนรู้แบบ �E ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา จาํนวน � ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน

ทั� งสิ�น �� คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � หลงัการใชว้ิธีจดัการเรียนรู้แบบ �E ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกสูงกว่า

ก่อนการใช ้และความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ต่อวิธีจดัการเรียนรู้แบบ �E ร่วมกบั

เทคนิคผงักราฟิก อยูใ่นระดบัมาก 

 

 ฐาศิริ ไชยลึก (����) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิกต่อ

การคิดเชิงมโนทศัน์และการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคข์องนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ภาค

เรียนที� �  ปีการศึกษา ���� โรงเรียนบา้นแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) จาํนวน � ห้องเรียน  �� คน 

ผลการวิจยัพบวา่ การคิดเชิงมโนทศันข์องนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีความสามารถหลงัการใช้

สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .�� การเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีความสามารถหลงัการ

ใชสู้งกว่าก่อนการใชรู้ปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิกแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั .�� 

 

 สุธาทิพย ์คนโฑพรมราช (����) ไดศึ้กษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชผ้งั

กราฟิกประกอบที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนบา้นศรีไพศาล จาํนวน � คน ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที�

ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชผ้งักราฟิกประกอบ มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��� ของนักเรียน
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ทั�งหมดมีผลสัมฤทธิ� ทางวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนผ่านเกณฑต์ั�งแต่ร้อยละ �� ของคะแนนเต็ม และ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชผ้งักราฟิกประกอบมี

ความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 อุบล กลิ�นหอม (����) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค

เพื�อนคู่คิดร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเรื�องเรียนรู้การสืบคน้ทรัพยากร        

สารนิเทศของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา จาํนวน � 

หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน �� คน  จาํแนกเป็น กลุ่มเก่ง �� คน กลุ่มปานกลาง �� คน และกลุ่มอ่อน 

�� คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�ไดท้าํกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคเพื�อนคู่คิดร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก พบว่า คะแนนเฉลี�ยก่อน

เรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  

ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเพื�อนคู่คิดร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก พบว่าอยู่

ในระดบัมาก 

 

 คมคาย ศุขศิริ (����) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและเจตคติต่อการ

แต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้

และแบบผงักราฟิก โรงเรียนวดัหนองทางบุญและโรงเรียนวดัหนองกะธาตุ กลุ่มโรงเรียนหนองแซง  

ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� เป็นห้องเรียนตามสภาพจริง ซึ� งไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายจาํนวน � 

กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ � ห้องเรียน จาํนวน �� คน กลุ่มหลงั

เป็นกลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบผงักราฟิก � ห้องเรียน จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนและเจตคติต่อการแต่งบทร้อยกรองของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้และแบบผงักราฟิกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

.��  โดยกลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบผงักราฟิกมีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่ากลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 

 

 จินดา ลาโพธิ�  (����) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือและเทคนิคผงักราฟิก เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแต่งคาํประพันธ์ไทย สําหรับ

นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร จาํนวน �� 

คน ไดม้าดว้ยการคดัเลือกจากผลของการทดสอบวดัความสามารถในการแต่งคาํประพนัธ์ไทย จาก
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กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอตัราส่วน �: 2: 1 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียน

การสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผงักราฟิก เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแต่ง

คาํประพนัธ์ไทย สําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั ��.��/ ��.�� และความสามารถในการแต่งคาํประพนัธ์ไทย ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที�ไดรั้บการสอนดว้ยชุดการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ

และเทคนิคผงักราฟิก หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 จุฑารัตน์ ศรีสามคาม (����) ไดศึ้กษาการพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� � จาํนวน �� คน โรงเรียนบา้นบ่อนอ้ยหนองงวัสว่างวิทย ์

จงัหวดัมหาสารคามโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ซึ� งกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะ � ขั�น ในการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ มีกิจกรรมต่างๆ เชื�อมโยงเขา้กบัสภาพวิถี

ชีวิตจริงของนกัเรียน  ที�สามารถกระตุน้การคิดวิเคราะห์  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการเชื�อมโยงสิ�งที�

เรียนรู้ใหม่เขา้สู่โครงสร้างทางปัญญา ทาํให้นกัเรียนสามารถคงความรู้และจดัลาํดบัความคิดเพื�อ

เชื�อมโยงความรู้ ทาํให้เกิดความเขา้ใจ เป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย สามารถรวบรวมขอ้มลูหรือ

ความรู้ที�ไดอ้ย่างเป็นระบบ ซึ� งทาํให้สรุปเรื�องที�เรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี และช่วยพฒันาทกัษะการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนได ้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการเรียนดว้ยเทคนิคผงักราฟิก  

พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการแยกแยะขอ้มูล ตีความ สร้างความเขา้ใจ มีเหตุผล ช่างสังเกต  

ช่างสงสยั ช่างถาม สามารถหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล คน้หาคาํตอบไดว่้า อะไรเป็นสาเหตุของเรื�อง

นั�น เชื�อมกบัสิ�งนี� ไดอ้ย่างไร เรื� องนี� ใครเกี�ยวขอ้ง ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ประกอบใดบ้างที�

นาํไปสู่สิ�งนั�น มีวิธีการขั�นตอนทาํใหเ้กิดสิ�งนี�ไดอ้ยา่งไร มีแนวทางแกปั้ญหาอย่างไรบา้ง ถา้ทาํเช่นนี�

จะเกิดอะไรขึ�นในอนาคต ลาํดบัเหตุการณ์และสรุปบทเรียนไดอ้ย่างมั�นใจ นกัเรียนชั�นประถมศึกษา

ปีที� � มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ในระดบัมากที�สุด 

 

 ชนากาญจน์ อุ่นละออ (����) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถดา้นการเขียนสรุปความ

ภาษาไทย ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โดยใชผ้งักราฟิก จาํนวน �� คน  ผลการวิจยัพบว่า   การ 

ปฏิบติัทั�ง � วงจรตั�งแต่แผนการจดัการเรียนรู้ที� �-� นกัเรียนมีการเขียนสรุปความไดดี้ขึ�น ไดค้ะแนน

เฉลี�ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ��.�� อยู่ในระดับคุณภาพดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื�องการเขียนสรุปความโดยใชผ้งักราฟิก อยู่ในระดบั

ดีมาก การปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มดีขึ�น  นักเรียนที�เรียนเก่งเขา้ใจ
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และยอมรับเพื�อน ให้ความช่วยเหลือมีนํ� าใจกบัเพื�อนที�เรียนอ่อน นกัเรียนที�เรียนอ่อนสมาธิสั�นไม่

สนใจในการเรียนแต่เมื�อครูกระตุน้ให้คาํแนะนําอธิบาย และให้กาํลงัใจเสริมแรง ทาํให้สามารถ

ทาํงานไดส้าํเร็จ 

 

 นงนุช ธรรมวิเศษ (����) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเรียงความของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัผงักราฟิก โรงเรียนบา้น

วงัยาง (วงัยางวิทยานุกูล) จาํนวน �� คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถดา้นการเขียนเรียงความ 

ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � หลงัการจัดการเรียนรู้ โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ร่วมกบัผงักราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และนักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเรียงความ  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือร่วมกบัผงักราฟิกอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 

 นภาไล ตาสาโรจน์ (����) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ

เขา้ใจและความคงทนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ระหว่างวิธีสอน

โดยใชผ้งักราฟิกกบัวิธีสอนตามคู่มือครูโรงเรียนบา้นสี�แยกสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน �� คน 

ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนักเรียนทั�งสองกลุ่มแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั .�� โดยที�นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยร้อยละของความ

คงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนทั�งสองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยที�

นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ� งเป็นไปตาม

สมมติฐานที�ตั�งไว ้

 

 บุญไทย พลคอ้ (2553) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเนน้เทคนิค

ผงักราฟิกต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �  

โรงเรียนโนนธาตินาอา้ยใหญ่วิทยา จาํนวน �� คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน

ภาษาไทยเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ เอส 

คิว โฟร์ อาร์ โดยเนน้เทคนิคผงักราฟิก ไม่นอ้ยกว่าเกณฑร้์อยละ �� และนกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� และความพึงพอใจของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� � ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเน้นเทคนิคผงักราฟิก อยู่ใน

ระดบัมากที�สุด 
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 มณีรัตน์ พลูทรัพย ์(2553) ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชชุ้ดกิจกรรมแกปั้ญหาทาง 

วิทยาศาสตร์ที�มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนวดัมะขาม (วิบูลยอุ์ปถมัภ)์ จาํนวน 30 คน  

สอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที�ไดรั้บการสอนดว้ยการใชชุ้ด

กิจกรรมแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน และนักเรียนที�ไดร้ับการสอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ มี

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 

 วิไลวรรณะ อุ่นจันทร์ (����) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิง

วิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญากบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก โรงเรียนเซกา 

จาํนวน � ห้อง ห้องเรียนละ �� คน ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนกัเรียนทั�งในดา้นความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ ให้บรรลุผลจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป 

 

 สถิต นาคนาม (����) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก

เพื�อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนบ้านป่งขาม 

จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก

เพื�อเสริมสร้างทกัษะการอา่นภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ที�พฒันาขึ�นมีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าเกณฑที์�กาํหนด  

ทกัษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดับ .��  นักเรียนมีเจตคติที� ดีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกเพื�อ

เสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัมาก 

 

 พทัรา พงศป์ระยรู (����) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบผงักราฟิก เรื� องการนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office 

PowerPoint สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �  โรงเรียนบา้นโคกม่วง (ดาํประชาอุทิศ) จงัหวดั

พทัลุง จํานวน �� คน  ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เรื� อง การนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม 

Microsoft Office PowerPoint โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบผงักราฟิก พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ยงัมี
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ขอ้บกพร่องในวงจรแรก เนื�องจากนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในเรื�องของผงักราฟิกมากนกั แต่สามารถทาํ

กิจกรรมไดเ้สร็จภายในเวลาที�กาํหนด และผงักราฟิกที�ได้มาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้นั�น 

สามารถนาํไปทบทวนการเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไปได ้เพราะนกัเรียนจะจดรายละเอียด

เนื�อหาจากผงักราฟิกที�ไดท้าํไป เป็นการเตรียมความรู้พื�นฐานของนกัเรียนเพื�อรอการเชื�อมโยงกบั

ความรู้ใหม่ในบทเรียนต่อไป ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนพบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนเฉลี�ยร้อยละ ��.��  และมีจาํนวนนกัเรียนที�ผ่านเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ ��.��  ซึ� งผ่านเกณฑ์ที�

กาํหนดไว ้

 

 คาสสิดี (Cassidy, 1989) ได้ศึกษาการใช้ผงักราฟิกเพื�อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  พบว่า ผงักราฟิกช่วยให้นักเรียนที�มีความสามารถพิเศษจดัการขอ้มูลและความคิด

เชื�อมโยงกบัหัวขอ้ที�ไดรั้บ  ผงักราฟิกที�ใชคื้อ Venn Diagrams, Story Maps และ Character Analysis 

Charts เพื�อช่วยใหค้รูพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื�องการวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการ

ประเมินค่า 

 

 คลาร์ค (Clark, 2007) ไดศึ้กษาผงักราฟิกและโครงการห้องสมุดของโรงเรียน พบว่า ผงั

กราฟิกไม่เพียงแต่จะช่วยใหน้กัเรียนจดจาํและแยกประเภทขอ้มูล แต่ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดที�

ยาก พฒันาความคิด และแยกแยะการเชื�อมโยงระหว่างความคิด เครื�องมือเกี�ยวกบัภาพเหล่านี� จึง

ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน  นกัเรียนที�ใชง้านผงักราฟิกบ่อยๆ จะแสดง

ใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางดา้นการเขียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 ซึบากิ (Tsubaki, 2012) ไดศึ้กษาการเรียนรู้คาํศพัท์กบัผงักราฟิกในการจดัการสอนภาษา 

องักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศดว้ยการสืบคน้จากสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้ง โดยสมมติฐานที�

เกี�ยวขอ้ง คือ การเรียนรู้คาํศพัท์ถูกกาํหนดโดยการป้อนคาํที� เกี�ยวขอ้งและความพยายามทางดา้น

จิตใจ การใหค้าํศพัทมี์องคป์ระกอบ � อย่าง คือ ความจาํเป็น การคน้หา และการประเมินผล ทาํการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณจากนกัศึกษา ��� คนในญี�ปุ่น ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนรู้

คาํศพัทโ์ดยใชผ้งักราฟิกมีไม่มาก   

 

 ไซนี และคณะ (Zaini et al., 2010: 17) ไดศึ้กษาผลลพัธ์ของผงักราฟิกต่อการเรียนของ

นกัเรียนในโรงเรียนพบว่า การใชผ้งักราฟิกส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การใชผ้งักราฟิกช่วย

พฒันาความเขา้ใจของนกัเรียนผา่นแนวคิดสาํคญัและความสมัพนัธ์ระหว่างสิ�งที�เรียนและโครงสร้าง



 69

ทางความคิดของผูเ้รียน ผงักราฟิกเป็นเหมือนแผนที�ช่วยนาํผูเ้รียนไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ดงันั�นผงักราฟิก

จึงช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั�งยงัช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนเมื�อ

ผูเ้รียนพอใจในการเรียนรู้ นกัเรียนสามารถเปลี�ยนขอ้มลูที�ยากที�จดจาํยากในระยะสั�นไปสู่การจดจาํที�

ง่ายขึ�นในระยะยาว  

 

2.5 สรุปความท้ายบท 

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดและหลกัการที�เกี�ยวกบัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก รวมทั� งงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้งทั� งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้ผูวิ้จัยสามารถประมวลความรู้และผลการวิจยัที�

เกี�ยวขอ้งมาสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจยันี�  ที�มีงานวิจยัที�ผ่านมาเป็นพื�นฐานความคิดและผูว้ิจยัได้

ศึกษาต่อยอด เพื�อให้เกิดความรู้ใหม่ให้กับการจัดการเรียนรู้ที� เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ โดยในงานวิจยันี�  ผูวิ้จยัใช้กระบวนการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ทั�ง 

5 ดา้น คือ การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความโดยผ่านสาระ

เศรษฐศาสตร์ ซึ� งผูวิ้จยัจะกล่าวถึงวิธีการดาํเนินการวิจัยและการสร้างเครื�องมือในการวิจยัในบท

ต่อไป 



 
 

บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) คลา้ยธรรมชาติแบบ
กลุ่มเดียวกนัวดัผลก่อนหลงั (One-Group: Pretest Posttest Design) การใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงใน
บทน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานวิจยัในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 1) กลุ่มประชากร 2) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั 3) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 5) การวิเคราะห์
ขอ้มูล 6) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 

3.1 กลุ่มประชากร 
 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 27 คนท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวิภารัตน์ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 11-12 ปี ตาม
ทฤษฎี Piaget (1964: 121) เด็กในช่วงวยั 11-15 ปี จะมีพฒันาการของความคิดอยูใ่นขั้นท่ี 4 คือ ระยะ
ท่ีคิดอยา่งเป็นนามธรรม (Formal-Operation Stage) เด็กสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และคิดใน
ส่ิงท่ีซบัซอ้นอยา่งเป็นนามธรรมไดม้ากข้ึน เม่ือเด็กพฒันาไดอ้ยา่งเต็มท่ีแลว้จะสามารถคิดอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณน้ีสมควรศึกษากบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนโดยใชเ้ป็น
กลุ่มประชากรและกลุ่มทดลองซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 27 คน 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย   
 

เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
จ านวนทั้งส้ิน 10 แผน เพื่อใช้สอนเป็นเวลา 20 คาบในห้องเรียน และ 10 คาบในการคน้ควา้นอก
หอ้งเรียน แผนการจดัการเรียนรู้มีดงัน้ี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 : บทบาทของผูผ้ลิต 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 : บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 : บทบาทของผูบ้ริโภค 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 : ความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์และวธีิการใช ้
         ทรัพยากร 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 : ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกการใช ้
        ทรัพยากร 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 : การวางแผนการใชท้รัพยากร 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 : ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร และ 
        รัฐบาล 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 : ความหมาย ความส าคญัของภาษี และหน่วยงานท่ี 
        จดัเก็บภาษี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 : สิทธิของผูบ้ริโภค 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 : กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น และกองทุนหมู่บา้น 

 
3.2.2 แบบประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ แบบปรนยั จ านวน 8  
ฉบบั เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 4 ฉบบั (40 ขอ้) และหลงัเรียน 4 ฉบบั (40 ขอ้) ใชป้ระเมินความรู้ท่ี
มีเน้ือหาครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ดงัน้ี  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 :  ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน  
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2) แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ประเมินโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั 2 คน รวมเป็น 3 คน ท าการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนในสัปดาห์ท่ี 1, 5 และ 10 ของการเรียนรู้ (ซ่ึงตรงกบัสัปดาห์ท่ี 11, 15 และ 20 ของภาคเรียน
ท่ี 2/2554) องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการสังเกตพฤติกรรมมี 5 อยา่ง 
ดงัน้ี  

2.1) การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) โดยมีเกณฑ์การ
สังเกต คือ นกัเรียนช่วยอธิบายบทเรียนให้เพื่อนเขา้ใจ นกัเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และนกัเรียนช่วยกนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยดี 

2.2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive Interaction) โดย 
มีเกณฑ์การสังเกต คือนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา และนักเรียน
ปรึกษาหารือร่วมกนัในการท างานกลุ่ม  

2.3) ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual                       
Accountability) โดยมีเกณฑ์การสังเกต คือ นักเรียนท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
นกัเรียนรายงานการท างานของตนเองในกลุ่ม และนกัเรียนมีความรับผิดชอบในการน าเสนอผลงาน
ของกลุ่ม 

2.4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  
(Interpersonal and Small-Group Skills) โดยมีเกณฑ์การสังเกต คือ นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข นกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและสามารถส่ือสารใหเ้พื่อนเขา้ใจ 
                                   2.5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) โดยมีเกณฑ์การ
สังเกต คือ นกัเรียนมีการประชุมเพื่อประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม และนกัเรียนสามารถ
วเิคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มและหาทางปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 

 
3) แบบสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นแบบประเมินตนเอง หลงัการเรียน 

สาระเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี   
    3.1) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก โดยใชแ้บบวดัมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย และ 1 = 
นอ้ยท่ีสุด 
   3.2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้นกัเรียนเขียน
แสดงความคิดเห็นในแบบสรุปผลการเรียนรู้ 
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   3.3)  ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก โดยให้นกัเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นในแบบสรุปผลการเรียนรู้ 
   3.4)  การน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในวิชาอ่ืน โดยให้
นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในแบบสรุปผลการเรียนรู้ 
    3.5) ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชแ้บบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปาน
กลาง, 2 = นอ้ย และ1 = นอ้ยท่ีสุด 
   3.6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด โดยให้นกัเรียนเลือกผงักราฟิกท่ี
ชอบและเขียนแสดงเหตุผลสนบัสนุนในแบบสรุปผลการเรียนรู้ 
 

3.2.3 ผงักราฟิกทีใ่ช้ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียน ในการ 
เรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ มีดงัน้ี 

1) New Word Diagram ใชอ้ธิบายค าจ ากดัความหรือความหมายของค าศพัท ์
2) Concept Comparing ใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3) Cause and Effect ใชแ้สดงสาเหตุและผลลพัธ์จากการกระท า 
4) Cluster Diagram ใชว้เิคราะห์หรือจ าแนกขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดหลายชั้น 
5) Concept /Event Map/ 5W1H ใชใ้นการสรุปความรู้/ ขอ้มูลท่ีเรียน 
6) Cycle ใชเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
7) Concept Wheel ใชว้เิคราะห์ จดัหมวดหมู่ และแยกแยะขอ้มูล 
 

3.3 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 3.3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

1) ศึกษาหลกัสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และวเิคราะห์เน้ือหาสาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 เพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงแบ่ง 
เป็น 5 ดา้น ตามแนวคิดจาก Delphi Research Project ซ่ึงสนบัสนุนโดย American Philosophical 
Association (Facione, 1990) ดงัรูปท่ี 3.1  
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รูปท่ี 3.1 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 5 ดา้น 
 

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Ennis, 1985 : 144-146; อุษณี โพธิสุข, 2537 : 98-99; Alfaro-Lefevre, 1994: 10; Wade, 
1995; Raines, 1996: 412) แลว้น ามาจดักลุ่มให้สอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในแต่
ละดา้นดงักล่าวขา้งตน้ ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ พฤติกรรม 
การตีความ (Interpretation) อธิบายความหมายของค าศพัท์หรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ี

ไม่ปรากฏชดัเจนหรือซ่อนเร้นอยูใ่นขอ้มูลให้มีความชดัเจนโดย
ใชถ้อ้ยค าท่ีง่ายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ  

การวเิคราะห์ (Analysis) 1. จ าแนก/แยกแยะข้อมูลหรือส่ิงท่ีต้องการพิจารณาได้อย่าง
ถูกตอ้ง  
2. สืบคน้หาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 

การประเมิน (Evaluation) 1. แสวงหาและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  
2. ตดัสินใจดว้ยการใช้หลกัการ/กฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การประเมินพฤติกรรมของคน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (ต่อ) 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ พฤติกรรม 
การสรุปความ (Inference) 1. สรุปส่ิงท่ีไดฟั้งหรืออ่านโดยใชเ้หตุผล 

2. คาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาโดยศึกษาวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

การอธิบายความ (Explanation) 1. ใหเ้หตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือการด าเนินการต่างๆ  
2. ยกตวัอยา่งประกอบเหตุผลเพื่อขยายความใหช้ดัเจน 

 
3) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ จ านวน 10 แผน จาก 4 หน่วยการเรียนรู้ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 
3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 หวัขอ้ของหน่วยการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์   
สปัดาห์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หวัขอ้ 

1-3 
 

1. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค บทบาทของผู้ผลิต 
-ความหมายและความส าคญัของผูผ้ลิต 
-บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
-ทศันคติในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-ประโยชน์ของการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
บทบาทของผู้บริโภค 
-ความหมายและความส าคญัของผูบ้ริโภค 
-คุณสมบติัของผูบ้ริโภคท่ีดี 
-พฤติกรรมท่ีบกพร่องของผูบ้ริโภค 
-คุณค่าและประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั 

4-6 
 

2. การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน 
-ความหมายและความจ าเป็นของทรัพยากร 
-ประเภทของทรัพยากร 
-หลกัการและวิธีใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-ประโยชน์ของการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
-การสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
-การวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ ทนักบัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

   
   
  

 
 



 

 

76 

ตารางท่ี 3.2  หวัขอ้ของหน่วยการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ (ต่อ) 
สปัดาห์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หวัขอ้ 

7-9 
 

3. ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
-ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ผลิต ผู ้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
-แผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ 
-การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค และรัฐบาล 
ภาษีและหน่วยงานท่ีจัดเกบ็ภาษี 
-ความหมายและความส าคญัของภาษี 
-ประเภทของภาษี 
-หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษี 
-ประโยชน์ของภาษี 

10 
 

4. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ภายในทอ้งถ่ิน 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน 
-กลุ่มออมทรัพย ์
-กลุ่มแม่บา้น 
-กองทุนหมู่บา้น 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ ทั้ง10 แผนมีดงัน้ี  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 : บทบาทของผูผ้ลิต 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 : บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 : บทบาทของผูบ้ริโภค 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 : ความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์และวิธีการใช้
ทรัพยากร 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 : ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกการ
ใชท้รัพยากร 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 : การวางแผนการใชท้รัพยากร 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 : ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร
และรัฐบาล 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 : ความหมาย ความส าคญัของภาษี และหน่วยงาน
ท่ีจดัเก็บภาษี 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 : สิทธิของผูบ้ริโภค 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 : กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น และกองทุน
หมู่บา้น 
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4) ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย โดยใช้การผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก ดงัน้ี 
 4.1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร 
(Collaboration-Based Groups) เป็นกลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็ก มีสมาชิกกลุ่มละ 3 คน ท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนแตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน มาเรียนรู้ร่วมกนัเป็นเวลา 10 สัปดาห์
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาทดลอง ท าให้มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี และมีทกัษะ
การท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกการเรียนรู้แบบร่วมมือของ Johnson 
and Johnson (1994: 31-37) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัรูปท่ี 3.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

 
 4.2) การเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through Graphic Organizers) ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเลือกรูปแบบผงักราฟิก ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 7 รูปแบบ 
ดงัรูปท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.3 ผงักราฟิกท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 
 

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในการจดัท ากรอบการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้  

6) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยในแต่ละแผนประกอบดว้ย 
 6.1) ตวัช้ีวดั 
 6.2) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 6.3) ระยะเวลา   
 6.4) สาระการเรียนรู้   
 - ดา้นความรู้  
 - ดา้นทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  

           - คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั 
 6.5) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 6.5.1) ขั้นน า : การน าเขา้สู่บทเรียน  
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 6.5.2) ขั้นการเรียนรู้ : การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) โดยใชก้ลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร (Collaboration-Based Groups) ท่ีเนน้การ
พึ่งพาและเก้ือกลูกนั การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละ
คน การใช้ทักษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
ทกัษะทางดา้นปัญญา 
 6.5.3) ขั้นสรุป : การเช่ือมโยงขอ้มูล แนวความคิด และเน้ือหาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ผงักราฟิก (Learning through Graphic 
Organizers) ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาของสาระเศรษฐศาสตร์ และเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทั้ง 5 ด้าน คือ การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบาย
ความ 
 6.6) ส่ือการเรียนรู้ 
 6.7) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

7) น าแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองสอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรง 
เรียนนภสร จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 15 คน เป็นเวลา 10 คาบในชั้นเรียน และ 5 คาบคน้ควา้นอกชั้น
เรียน ในสัปดาห์ท่ี 1-5 ของภาคเรียนท่ี 2/2554 เพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับแผนการจดัการเรียนรู้
ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

8) ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดจ้ากการทดลองสอนนกัเรียนโรงเรียนนภสร เพื่อน าไปใชใ้น
การศึกษาทดลองจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ ในภาคเรียนท่ี 
2/2554 ผูว้จิยัเร่ิมท าการทดลองตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 11-20 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน ซ่ึงมี
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 : บทบาทของผู้ผลติ  
 
ตัวช้ีวดั อธิบายความหมายของผูผ้ลิตและปัจจยัการผลิต  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่ออธิบายความหมายของผูผ้ลิต (การตีความ) และแยกแยะปัจจยัการผลิต 
(การวเิคราะห์)   
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ระยะเวลา ใชส้อนในห้องเรียน 2 ชัว่โมง และคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 1 ชัว่โมง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
          ความหมายของผูผ้ลิต และปัจจยัการผลิต  
 2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
     การตีความ และการวเิคราะห์ 
 3. คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั 
     รู้จกัคิดและสามารถท างานเป็นทีมใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ขั้นน า 
 1. ครูอธิบายวตัถุประสงค์และวิธีการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through Graphic Organizers)  
 2. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อวดัระดบัความรู้และทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 3. ครูตั้งค  าถามน าทีละค าถาม เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนไดร้ะดมความคิดจากประสบการณ์
เดิม ดงัน้ี 
  -  นกัเรียนเคยไปตลาดหรือไม่ 
  -  นกัเรียนเห็นใครขายสินคา้ในตลาดบา้ง 
  -  ในตลาดมีสินคา้อะไรบา้ง  
 ครูจดและสรุปค าตอบของนกัเรียนบนกระดาน แลว้น าเขา้สู่บทเรียน 
 
ข้ันการเรียนรู้ 
 1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจบัสลากจาก
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบัสูง 1 คน ปานกลาง 1 คน และต ่า 1 คน ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัผูผ้ลิตและแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้  าถามน าเขียนเป็นแถบประโยคบน
กระดาน ดงัน้ี  
 

ผูผ้ลิตมีความหมายอยา่งไร 
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การผลิตสินคา้และบริการจะตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 

การผลิตสินคา้และบริการตอ้งค านึงถึงส่ิงใดบา้ง 
 

 2. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเสมือนครอบครัว โดยครูให้นกัเรียนตั้งช่ือครอบครัว
ของตน แต่ละครอบครัวมีสมาชิก 3 คน และสามารถผลิตสินคา้ได ้1 ชนิด เพื่อจ าหน่าย แบ่งเป็น 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ขา้วของเคร่ืองใช ้และยา/สมุนไพร แต่ละครอบครัวจะตอ้งช่วยกนัคิดวา่ ผูผ้ลิต
คือใคร และจะผลิตสินคา้อะไร โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัไปคน้ควา้หาขอ้มูล แลว้กลบัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม ในคาบต่อไป ดงัน้ี   
  * คนท่ี 1  หาความหมายของค าวา่ผูผ้ลิต 
  * คนท่ี 2  คิดวา่จะผลิตสินคา้อะไร และตั้งราคาสินคา้เท่าไร 
  * คนท่ี 3  หาวา่มีปัจจยัการผลิตอะไรบา้งท่ีตอ้งใช ้  
 3. สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ดงัน้ี 
  - สมาชิกคนท่ี 1 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความหมายของผูผ้ลิต ท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 1 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 2 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเภทและราคาสินคา้ ท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 2 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 3 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต ท่ีไดจ้าก
การคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 3 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
 4. หลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ สมาชิกคนท่ี 1, 2 และ 3 ของแต่ละ
ครอบครัวน าความรู้ทั้ง 3 หวัขอ้มาแบ่งปันกนัและเรียนรู้ภายในครอบครัวจนทุกคนมีความเขา้ใจตรง 
กนั   

  
ข้ันสรุป 
 1. ครูให้นักเรียนอธิบาย (ตีความ) ความหมายของผูผ้ลิตตามหลกัเศรษฐศาสตร์ โดยใช้
ถอ้ยค าท่ีง่ายๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และคิดประเภทสินคา้ท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งการจะผลิต 
พร้อมทั้งก าหนดราคาสินคา้ และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตกบัการผลิตสินคา้นั้น 
โดยสรุปค าตอบของแต่ละกลุ่มลงในผงักราฟิกประเภท New Word Diagram ซ่ึงประกอบดว้ยส่วน
ต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ประเภทสินคา้และราคา  
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 1.2 ความหมาย : ผูผ้ลิต 
 1.3 ปัจจยัการผลิต : ท่ีดิน 
 1.4 ปัจจยัการผลิต : ทุน 

  1.5 ปัจจยัการผลิต : แรงงาน 
1.6 ปัจจยัการผลิต : ผูป้ระกอบการ 

 ดงันั้น เม่ือนกัเรียนสามารถให้ความหมายของค าศพัท์ “ผูผ้ลิต” ได ้แสดงว่า นกัเรียนมี
ความสามารถในการตีความ และเม่ือนกัเรียนสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตกบัปัจจยัการ
ผลิตทั้ง 4 : ท่ีดิน ทุน แรงงาน และผูป้ระกอบการ แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการวเิคราะห์  
 2.  ครูใหน้กัเรียนจบัสลากออกมาน าเสนอผลงาน จ านวน 2 กลุ่ม โดยให้นกัเรียนน าเสนอ
ขอ้มูลทั้ง 6 ส่วนในผงักราฟิก New Word Diagram แลว้ให้นกัเรียนกลุ่มอ่ืนอีก 7 กลุ่มเป็นผูซ้กัถาม
หากมีข้อสงสัย ครูมีบทบาทในการเสนอแนะหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ค  าตอบมีความถูกต้อง
สมบูรณ์  
 3. ครูให้นกัเรียนทุกกลุ่มเขียนค าตอบท่ีเก่ียวกบั ช่ือครอบครัว รายการสินคา้ ราคาสินคา้
และปัจจยัการผลิตทั้ง 4 ลงในกระดาษแผน่เล็ก แลว้น าไปติดท่ีกระดาษชาร์ตแผน่ใหญ่ท่ีครูเตรียมไว้
ให้เพื่อสรุปว่าหมู่บา้นหรือชุมชนของเรามีก่ีครัวเรือน สามารถผลิตสินคา้อะไร ใช้ปัจจยัการผลิต
อะไร  (ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.3 ของหัวขอ้ท่ี 4 ในส่ือการเรียนรู้) ครูอาจสอดแทรกขอ้สังเกต 
เช่น มีสินคา้ชนิดใดบา้งท่ีซ ้ ากนั  หรือมีสินคา้ชนิดใดท่ีผลิตมากเป็นพิเศษ   
 4. ในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นการเรียนรู้ และขั้นสรุป ครู
และผูช่้วยวิจยัจะสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย การพึ่งพาและ
เก้ือกูลกนั การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน การ
ใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม โดยประเมินตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบประโยคค าถาม 4 ขอ้ 
2. ผงักราฟิก New Word Diagram กลุ่มละ 1 แผน่ 
3. ปากกาเคมี กลุ่มละ 1 ดา้ม 
4. กระดาษชาร์ตขนาดใหญ่ เป็นตารางและมีหวัขอ้ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงความสัมพนัธ์ของประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ และปัจจยัการผลิต 
ช่ือครอบครัว รายการ

สินคา้ 
ราคา 
สินคา้ 

ปัจจยัการผลิต 
ท่ีดิน ทุน แรงงาน ผูป้ระกอบการ 

1. “………..”       
2. “………..”       
3. “………..”       
4. “………..”       
5. “………..”       
6. “………..”       
7. “………..”       
8. “………..”       
9. “………..”       
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 

 1.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 1.3 ประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการตีความและการวิเคราะห์ โดย

พิจารณาจากค าตอบท่ีแสดงไวใ้นผงักราฟิกประเภท New Word Diagram 
 2.  เคร่ืองมือ 

 2.1 แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   2.3 ผงักราฟิกประเภท New Word Diagram 
 3.  เกณฑก์ารประเมิน 

 3.1 แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค มี 
10 ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

 3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมี
เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมในแต่ละรายการดงัน้ี 
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 3.2.1 การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั เกณฑ์การประเมิน คือ นกัเรียนช่วยอธิบาย
บทเรียนให้เพื่อนเขา้ใจ นักเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนช่วยกนั
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยดี 
 3.2.2 การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด เกณฑ์การประเมิน คือนักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และนกัเรียนปรึกษาหารือร่วมกนัในการท างานกลุ่ม  
 3.2.3 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน เกณฑ์การ
ประเมิน คือ นกัเรียนท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี นกัเรียนรายงานการท างานของตนเอง
ในกลุ่ม และนกัเรียนมีความรับผดิชอบในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 3.2.4 การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 
เกณฑก์ารประเมิน คือ นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข นกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนัและสามารถส่ือสารใหเ้พื่อนเขา้ใจ 
 3.2.5 การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม เกณฑ์การประเมิน คือ นกัเรียนมีการ
ประชุมเพื่อประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม และนกัเรียนสามารถวิเคราะห์การด าเนินงานของ
กลุ่มและหาทางปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 
 3.3 ผงักราฟิกประเภท New Word Diagram 
 การประเมินผงักราฟิกประเภท New Word Diagram พิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ ของ
การผลิตดงัต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
 
ตารางท่ี 3.4 การประเมินผงักราฟิกประเภท New Word Diagram 

รายการ คะแนน 
1. ประเภทสินคา้และราคา 2 
2. ความหมาย 4 

      3.    ปัจจยัการผลิต 4 
รวม 10 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 : บทบาทของผู้ผลติ  
 
ตัวช้ีวัด อธิบายบทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ และผลท่ีตามมาจากการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่ออธิบายความหมายของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ (การ
ตีความ) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิต
ท่ีไม่มีคุณภาพ (การวเิคราะห์) 
 3. เพื่อประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ในการ
ผลิตสินคา้หรือไม่ (การประเมิน) 
 4. เพื่อคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ (การสรุปความ) 
 5. เพื่อให้เหตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่งประกอบในการอธิบายการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ (การอธิบายความ) 
 
ระยะเวลา ใชส้อนในหอ้งเรียน 2 ชัว่โมง และคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 1 ชัว่โมง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความรู้ 
           บทบาทของผู ้ผลิตท่ีมีคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ 
 2.  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
           การตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ 
 3.  คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั 
           รู้จกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสามารถท างานเป็นทีมใหบ้รรลุเป้าหมาย  
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ขั้นน า 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูรูป แลว้ถามค าถามดงัต่อไปน้ี 
  รูปภาพท่ี 1 : การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
  ค าถาม : ผูท่ี้อยูใ่นรูปภาพเป็นใคร ก าลงัท าอะไร ท่ีไหน และเพื่ออะไร   

รูปภาพท่ี 2 : ปุ๋ยปลอม 
ค าถาม : เป็นรูปเก่ียวกบัสินคา้อะไร สินคา้น้ีมีประโยชน์อยา่งไร ผูผ้ลิตสินคา้น้ีเป็น  

ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพหรือไม่  
      ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อตอบค าถามของแต่ละรูปภาพ ครูสรุปค าตอบบน 
กระดาน แลว้น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองผูผ้ลิตท่ีมีความรับผิดชอบ  
 
ข้ันการเรียนรู้ 
 1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มๆ ละ 3 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร ท่ีครู
ไดจ้ดัไวต้ั้งแต่คาบเรียนท่ี 1 ร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.1 อธิบายลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
 1.2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพกบัผูผ้ลิตท่ีไม่ 
มีคุณภาพ  
 1.3 ประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ใน
การผลิตสินคา้หรือไม่ 
 1.4 คาดการณ์หรือบอกผลของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
 1.5 อธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยใช้เหตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 
 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 อย่างน้ี ครูเขียนหัวขอ้ท่ีจะศึกษาบนกระดานและใช้
ค  าถามน า เพื่อใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความรู้ตามประสบการณ์/ความรู้เดิม ดงัน้ี  
  บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  - ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพควรมีคุณธรรมและความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและ
บริการอยา่งไร 

บทบาทของผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
- ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพจะมีพฤติกรรมในการผลิตสินคา้และบริการอยา่งไร 
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พฤติกรรมการใชท้รัพยากรของผูผ้ลิต 
- นกัเรียนประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตดงัต่อไปน้ีวา่เป็นอยา่งไร 

   - การใชก้ระดาษถนอมสายตามาผลิตหนงัสือ  
   - การน าเศษไมท่ี้เหลือจากการผลิตโตะ๊หนงัสือมาผลิตแผน่ไมอ้ดั  
   - การบ าบดัน ้าเสียใหเ้ป็นน ้าดีก่อนปล่อยน ้าทิ้ง 

ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
  - นกัเรียนคิดวา่ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นอยา่งไร 
  - นกัเรียนคิดวา่ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพเป็นอยา่งไร  

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
  - ใหน้กัเรียนอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  - ใหน้กัเรียนอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
 2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม คน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัหวัขอ้ขา้งตน้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน โดยแบ่งหน้าท่ีกันไปคน้ควา้หาขอ้มูลแล้วกลบัมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในกลุ่มในคาบต่อไป ดงัน้ี   
  * คนท่ี 1 วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างกนัของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและ
ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
  * คนท่ี 2 สรุปผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ  
  * คนท่ี 3 สรุปผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
 3. สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ดงัน้ี 
  - สมาชิกคนท่ี 1 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความเหมือนและความ
แตกต่างกนัของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 1 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 2 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลท่ีตามมาของการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 2 ของครอบครัวอ่ืน
ทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 3 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลท่ีตามมาของการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 3 ของครอบครัว
อ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
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 4. หลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ สมาชิกคนท่ี 1 , 2 และ 3 ของแต่ละ
ครอบครัวน าความรู้มาแบ่งปันและเรียนรู้ภายในครอบครัวจนทุกคนมีความเขา้ใจตรงกนั    
ข้ันสรุป 
 1. ครูให้นักเรียนอธิบายลักษณะของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพกบัผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ ประเมิน
พฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ในการผลิตสินคา้หรือไม่ คาดการณ์
หรือบอกผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยสรุปค าตอบของแต่
ละกลุ่มลงในผงักราฟิกประเภท Concept Comparing Diagram ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 1.1 ส่ิงท่ีเหมือนกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 1.2 ส่ิงท่ีต่างกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 1.3 ผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข เป็นผูผ้ลิตประเภทใด 
 1.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 ดงันั้น ในการประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนหลงัเรียนจบหน่วยการ
เรียนรู้น้ีท าไดด้งัน้ี  
 - เม่ือนกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ” และ “ผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ” โดยการแปลความหมายของขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดค้น้ควา้มา แลว้น ามาสรุปให้ชดัเจน แสดง
วา่ นกัเรียนมีความสามารถในการตีความ  
 - เม่ือนกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ
กบัผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการวเิคราะห์ 
 - เม่ือนกัเรียนสามารถประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม 
คุม้ค่าในการผลิตสินคา้ได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการประเมิน 
 - เม่ือนกัเรียนสามารถคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและ
ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปความ  
 2.  ครูใหน้กัเรียนจบัสลากออกมาน าเสนอผลงาน จ านวน 2 กลุ่ม โดยให้นกัเรียนน าเสนอ
ขอ้มูลทั้ง 4 ส่วนในผงักราฟิกประเภท Concept Comparing พร้อมอธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ
และผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยให้เหตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอย่างประกอบ แลว้ให้
นกัเรียนกลุ่มอ่ืนอีก 7 กลุ่มเป็นผูซ้กัถามหากมีขอ้สงสัย ครูมีบทบาทในการเสนอแนะหรือเพิ่มเติม
ขอ้มูลเพื่อใหค้  าตอบมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  
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ดงันั้น เม่ือนกัเรียนสามารถอธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดย
ใหเ้หตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่งประกอบ แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการ
อธิบายความ 
 3. ในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นการเรียนรู้ และขั้นสรุป ครู
และผูช่้วยวิจยัจะสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย การพึ่งพาและ
เก้ือกูลกนั การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน การ
ใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม โดยประเมินตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แถบประโยคค าถาม 
 2. รูปภาพ  
 3. รูปแบบผงักราฟิกประเภท Concept Comparing  
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 
 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 1.2 ประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดา้นการตีความ การวเิคราะห์ การ
ประเมิน และการสรุปความ โดยพิจารณาจากค าตอบท่ีแสดงไวใ้นผงักราฟิกประเภท Concept 
Comparing และดา้นการอธิบายความ โดยการน าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน 
 2.  เคร่ืองมือ 
 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2.2 ผงักราฟิกประเภท Concept Comparing 
 3.  เกณฑก์ารประเมิน 
 3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมี
เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมในแต่ละรายการดงัน้ี 
 3.1.1 การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั เกณฑ์การประเมิน คือ นกัเรียนช่วยอธิบาย
บทเรียนให้เพื่อนเขา้ใจ นักเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนช่วยกนั
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยดี 
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 3.1.2 การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด เกณฑ์การประเมิน คือนักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และนกัเรียนปรึกษาหารือร่วมกนัในการท างานกลุ่ม  
 3.1.3 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน เกณฑ์การ
ประเมิน คือ นกัเรียนท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี นกัเรียนรายงานการท างานของตนเอง
ในกลุ่ม และนกัเรียนมีความรับผดิชอบในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 3.1.4 การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 
เกณฑก์ารประเมิน คือ นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข นกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนัและสามารถส่ือสารใหเ้พื่อนเขา้ใจ 
 3.1.5 การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม เกณฑ์การประเมิน คือ นกัเรียนมีการ
ประชุมเพื่อประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม และนกัเรียนสามารถวิเคราะห์การด าเนินงานของ
กลุ่มและหาทางปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 
 3.2 ผงักราฟิกประเภท Concept Comparing 
 การประเมินผงักราฟิกประเภท Concept Comparing โดยพิจารณาจากการสรุป
เน้ือหาตามความสัมพนัธ์กนัดงัต่อไปน้ี (10 คะแนน) (30x10/30) 
 
ตารางท่ี 3.5 การประเมินผงักราฟิกประเภท Concept Comparing 

รายการ คะแนน 
1. ส่ิงท่ีเหมือนกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 4 
2. ส่ิงท่ีต่างกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 13 
3.  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 13 

รวม 30 
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3.3.2 การสร้างแบบประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
 1) การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบปรนยั ผูว้ิจยัด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.1) ศึกษาเน้ือหาสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมจากแหล่งต่างๆ  
 1.2) ก าหนดประเด็นและเกณฑ์ในการวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบปรนยั  
 1.3)  สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม 4 หน่วยการเรียนรู้ (ซ่ึงประกอบดว้ย หน่วยผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค หน่วยการใช้ทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยืน หน่วยความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และหน่วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน) 
หน่วยละ 10 ขอ้ รวมเป็น 40 ขอ้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 40 ขอ้ และหลงัเรียน 40 ขอ้ โดยผูเ้รียน
จะตอ้งใช้ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาและทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดา้น (คือ การตีความ การ
วเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ) มาใชใ้นการตอบค าถาม  
 1.4)  น าแบบทดสอบเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน (ดงัรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ส าหรับความเท่ียงของ
แบบทดสอบ (Reliability) ผูว้ิจยัหาค่าสัมประสิทธ์ิของความสม ่าเสมอภายใน (Coefficients of 
Internal Consistency) แบบใชสู้ตร Kuder-Richardson สูตร 21  
  1.5) น าขอ้ค าถามของแบบทดสอบท่ีไม่ชัดเจน รวมทั้งขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหแ้บบทดสอบทั้ง 2 ชุดมีความถูกตอ้งเหมาะสม   
 1.6) น าแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) กบักลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนนภสร จ านวน 15 คน เพื่อน าขอ้ค าถามท่ีไม่ชดัเจน หรือค าถามท่ีง่ายหรือยากเกินไปมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

 
   2) การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ   ผูว้ิจยั
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1) ศึกษาองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ (Johnson  
and Johnson, 1994: 31-37) ประกอบดว้ย การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด 
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน การใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย และการวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม   
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 2.2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยมีเกณฑก์ารสังเกตพฤติกรรมของแต่ละองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อยา่ง ดงัน้ี  
 1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence) โดยมีเกณฑ์
การสังเกต คือ นกัเรียนช่วยอธิบายบทเรียนใหเ้พื่อนเขา้ใจ นกัเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และนกัเรียนช่วยกนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยดี 
 2) การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (Face-to-Face Promotive 
Interaction) โดยมีเกณฑก์ารสังเกต คือ นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และ
นกัเรียนปรึกษาหารือร่วมกนัในการท างานกลุ่ม  
 3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) โดยมีเกณฑ์การสังเกต คือ นักเรียนท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
นกัเรียนรายงานการท างานของตนเองในกลุ่ม และนกัเรียนมีความรับผิดชอบในการน าเสนอผลงาน
ของกลุ่ม 
 4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่ม
ยอ่ย (Interpersonal and Small-Group Skills) โดยมีเกณฑก์ารสังเกต คือ นกัเรียนรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข นกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและสามารถส่ือสารใหเ้พื่อนเขา้ใจ 
                                   5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) โดยมีเกณฑ์
การสังเกต คือ นักเรียนมีการประชุมเพื่อประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม และนักเรียน
สามารถวเิคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มและหาทางปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 
  2.3) น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจความเหมาะสมของแบบสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 2.4) น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงและจดัท า
แบบสังเกตพฤติกรรมฉบบัสมบูรณ์ 

 
 3) การสร้างแบบประเมินสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน   
   3.1) ผูว้ิจยัตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จึงได้
จดัท าแบบประเมินสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงเป็นแบบประเมินตนเอง เพื่อให้นกัเรียนบนัทึก
สรุปผลการเรียนรู้ หลงัจากเรียนจบสาระเศรษฐศาสตร์ใน 6 ดา้น ดงัน้ี  
 1) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เป็นแบบประเมินตนเอง
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย 
และ 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้นกัเรียน
สรุปความรู้ ทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3)  ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก โดยให้
นกัเรียนเขียนระบุความรู้ ทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
 4) การน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในวิชาอ่ืน โดยให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผล สนบัสนุนการใช้ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชา
อ่ืน 
 5) การประเมินตนเองดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลงัเรียน ผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดย
ใช้ผงักราฟิก เป็นแบบประเมินตนเองมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 = มาก
ท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย และ 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด โดยให้นกัเรียนระบุผงักราฟิกท่ี
ตนชอบมากท่ีสุด พร้อมแสดงเหตุผล 
 3.2) ผูว้ิจยัก าหนดให้นกัเรียนประเมินตนเองทั้ง 6 ดา้นตามวิธีการท่ีกล่าว
ขา้งตน้ หลงัจากท่ีไดเ้รียนครบ 10 แผนการจดัการเรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์   
 
 3.3.3 ผงักราฟิกทีใ่ช้ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6   โดยผ่านสาระเศรษฐศาสตร์ ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัผงักราฟิก 
 2) คดัเลือกประเภทของผงักราฟิกและปรับให้เหมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเลือกใช้ผงักราฟิกท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชป้ระเภทของผงักราฟิกดงัน้ี  
 2.1) New Word Diagram ใช้อธิบายค าจ ากดัความหรือความหมายของ
ค าศพัท ์
 2.2) Concept Comparing ใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูล 
 2.3) Cause and Effect ใชแ้สดงสาเหตุและผลลพัธ์จากการกระท า 
 2.4) Cluster Diagram ใชว้เิคราะห์หรือจ าแนกแยกแยะขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
หลายชั้น 
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 2.5) Concept/ Event Map/ 5W1H ใชใ้นการสรุปความรู้/ขอ้มูลท่ีเรียน 
 2.6) Cycle ใชเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 2.7) Concept Wheel ใช้วิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ และแยกแยะขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดไม่ซบัซอ้น 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.4.1 ผูว้จิยัน าหนงัสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไปยงัผูอ้  านวยการ
โรงเรียนนภสร เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัไปเก็บขอ้มูลในการท าการทดลอง (Try Out) โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือในการวิจยักบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านสาระเศรษฐศาสตร์ 
ระหว่างสัปดาห์ท่ี 1-5 ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 และน าหนังสือจากคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนวิภารัตน์ เพื่อขออนุญาตให้ผูว้ิจยัไปเก็บข้อมูลในการ
ท าการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study) กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้
แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือ
ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ ในระหวา่งสัปดาห์ท่ี 11-20 ของภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554  
 3.4.2 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองสอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนภสร ในช่วง
สัปดาห์ท่ี 1-5 ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใชเ้วลาในชั้นเรียน 10 คาบ และนอกชั้นเรียน
เพื่อคน้ควา้ 5 คาบ เพื่อน าส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและขอ้เสนอแนะมาท าให้แผนการจดัการเรียนรู้และ
เคร่ืองมือในการวจิยัถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้
แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ โดย
ใช้แผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือวิจยัท่ีได้รับการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
และขอ้สังเกตจากการท่ีผูว้ิจยัไดไ้ปท าการทดลองสอน โดยใชร้ะยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ทั้งส้ิน 
20 ชัว่โมงในชั้นเรียน และ 10 ชัว่โมงคน้ควา้นอกหอ้งเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
 3.4.4 ผูว้ิจยัให้นกัเรียนประเมินตนเองทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 2) ส่ิงท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 4) การน า
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ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปใชใ้นวิชาอ่ืน 5) การประเมินตนเองต่อความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ และ 6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุดภายหลงัจากการเรียนรู้ 
 3.4.5 น าคะแนนผลการประเมินขอ้มูลมาวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 3.5.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนดา้นความรู้สาระ
เศรษฐศาสตร์ของกลุ่มทดลองซ่ึงเป็นประชากร ใชส้ถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยมาเปรียบเทียบกนั 
 3.5.2 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านพฤติกรรมของนักเรียนตาม
องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 ประการ โดยหาค่าร้อยละของแต่ละองคป์ระกอบใน
สัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 ดงัต่อไปน้ี 
   1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence)  
   2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive 
Interaction)  
   3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน
(Individual Accountability)  
   4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างาน
กลุ่มยอ่ย (Interpersonal and Small-Group Skills)  
   5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing)  
   3.5.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินตนเองของนกัเรียนจากแบบสรุปผล
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 
   1) หาค่าความพึงพอใจโดยรวมจากผลการประเมินตนเองของ
นกัเรียน หลงัจากเรียนครบ 4 หน่วยการเรียนรู้แลว้ โดยหาค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความพึง
พอใจในแต่ละระดบั (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย และ 1 = นอ้ยท่ีสุด) และหา
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของนกัเรียน   
     2) หาค่าความถ่ีและร้อยละของส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
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     3) หาค่าความถ่ีและร้อยละของส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้
โดยใชผ้งักราฟิก 
     4) หาค่าความถ่ีและร้อยละของการน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณ 
ญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน 
     5) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเลขคณิตของความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     6) หาค่าความถ่ีและร้อยละของผงักราฟิกแต่ละประเภทท่ีนกัเรียน
ชอบมากท่ีสุด 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 3.6.1 สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
  1)  ค่าเฉล่ียของประชากร (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของประชากร 

N

x
        

  เม่ือ  แทน ค่าเฉล่ียของประชากร 
   x  แทน คะแนนแต่ละตวั 

N แทน จ านวนคนของประชากรทั้งหมด 

 2) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation) ส าหรับวเิคราะห์
การกระจายของขอ้มูล 

2

22 )(
      

N

xxN  
  

  เม่ือ  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

   x แทน คะแนนแต่ละตวั 
N แทน จ านวนคนของประชากรทั้งหมด 

 
 3.6.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1) การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของของแบบทดสอบแต่ละขอ้ และความเท่ียง 
ตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินตนเองของนกัเรียน โดยใชสู้ตรค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of 
Item Objective Congruence: IOC) หาค่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
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N

R
IOC


  

 
   เม่ือ IOC       แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามในขอ้สอบกบัเน้ือหา 
         หรือระหวา่งรายการพฤติกรรมกบันิยามศพัท ์
    R     แทน ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจะพิจารณาให้คะแนน โดยก าหนดคะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนนเท่ากบั   0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 

 
 2) ค่าความเช่ือมัน่แบบของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 

 
สูตร K.R. 21 

   






 




 2
tS n

)x(nx  1  1n
n    K.R.21  

เม่ือ  n   หมายถึง จ านวนขอ้ 
 x    หมายถึง คะแนนเฉล่ีย 

 2
tS   หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

 

3.7 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือวจิยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน
น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอในบทต่อไป 
 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวจิัย  
 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้
แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ ผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่ง
การเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวจิยั โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี   
 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งั
กราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วภิารัตน์ 
 4.2 การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกฯ โดยประเมินใน 3 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
  4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  4.2.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
  4.2.3 ผลการประเมินตนเองของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    1) ความพึงพอใจโดยรวมของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ฯ 
    2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
    4) การน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน 
    5) การประเมินตนเองเก่ียวกับระดับความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด  
  4.2.4 การเลือกใชผ้งักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ในสาระเศรษฐศาสตร์ 
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4.1 กระบวนการเรียนรู้ทีผ่สมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้
ผงักราฟิก เพือ่เสริมสร้างทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที ่6 โรงเรียนวภิารัตน์ 
 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดยน าไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์ โดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ  

1.1)  ขั้นน า: การน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชส่ื้อการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ 
สนใจของนกัเรียนและเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้สู่ขั้นการเรียนรู้ 
 1.2) ขั้นการเรียนรู้: การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) ท่ีมีองคป์ระกอบ 5 ประการ คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั การปรึกษาหารือ
อย่างใกลชิ้ด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและครู และการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ/ สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยท่ีช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม และครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
การจดัการเรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 1.3) ขั้นสรุป: การเลือกใช้ผงักราฟิก (Graphic Organizers) ประเภทต่างๆ ท่ี
เหมาะสมมาปรับใชใ้นการสรุปบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น คือ การตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความและการอธิบายความ 
 
 2) การด าเนินงานตามกระบวนการเรียนรู้ เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ใชเ้วลาเรียน
ในชั้นเรียน 2 คาบและเวลาคน้ควา้ขอ้มูลนอกห้องเรียนอีก 1 คาบ กลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
ประกอบดว้ยสมาชิก 3 คน ท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูง ปานกลาง และต ่าคละกนั และเป็นกลุ่มการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร คือ สมาชิกในกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกันตลอดการทดลอง ร่วมกันท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกนัท างานกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก  
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 3) การประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ยการประเมินความรู้ก่อนและ
หลงัเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการ
ประเมินตนเองด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการเรียนรู้ฯ และดา้นทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ฯ จะกล่าวรายงาน
ไวใ้นหวัขอ้ 4.2 
 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงั
กราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดา้น ผา่นการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้  มีรายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

   
ตารางท่ี 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช ้

      ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 

1. บทบาทของผูผ้ลิต นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิตและ
ปัจจยัการผลิต แลว้น ามา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้  

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมายของผูผ้ลิต
และความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิตกบัปัจจยั
การผลิตลงใน New 
Word Diagram 

นกัเรียนสามารถ 
1.  ตีความหมายของค าวา่
ผูผ้ลิต  
2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งผูผ้ลิตกบัปัจจยัการ
ผลิต   

2. บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมือน 
และความแตกต่างรวมทั้งผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นผูผ้ลิตท่ี
มีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ แลว้น าขอ้มูลมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความเหมือน และความ
แตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ รวมทั้งบอกผลท่ี
เกิดข้ึนจากการเป็นผูผ้ลิต
ทั้ง 2 แบบลงใน Concept 
Comparing Diagram   

นกัเรียนสามารถ  
1. ตีความหมายของการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิต
ท่ีไม่มีคุณภาพ  
2. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของการ
เป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและ
ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
3. ประเมินพฤติกรรมของ
ผูผ้ลิตในการเลือกใช ้ 
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ตารางท่ี 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช ้
                    ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 

   ทรัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า
ในการผลิตสินคา้  
4.  คาดการณ์หรือบอกผลท่ี
จะตามมาของการเป็นผูผ้ลิต
ท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ  
5. อธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ โดยใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

3. บทบาทของผูบ้ริโภค นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทและ
คุณสมบติัของผูบ้ริโภคท่ีดี  
แลว้น าขอ้มูลมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งก่อนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
น าเสนอผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
คุณสมบติัของการเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีดี และประ 
โยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีรู้ 
เท่าทนัท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสงัคมลง
ใน Cause and Effect 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1.  อธิบายคุณสมบติัของ
ผูบ้ริโภคท่ีดี  
2.  สืบคน้หาความสมัพนัธ์
เชิงเหตุและผลของการเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีดี  
 

4 . ความหมาย ความ
จ าเป็น ประโยชน์และ
วธีิการใชท้รัพยากรอยา่ง
ย ัง่ยนื 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความหมาย
และความจ าเป็นของ
ทรัพยากร ประเภทของ
ทรัพยากร หลกัการและ
วธีิการใชท้รัพยากร และ
ประโยชนข์องการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื แลว้น า 
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมายและความ
จ าเป็นของทรัพยากร 
ประเภทของทรัพยากร 
หลกัการและวธีิการใช้
ทรัพยากร และประโยชน์
ของการใชท้รัพยากร
อยา่งย ัง่ยนืลงใน Cluster 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1.  อธิบายความหมาย ความ
จ าเป็น ประโยชน์และวธีิ 
การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
2.  แยกแยะประเภทของ
ทรัพยากร  
 

    
    



 102 

ตารางท่ี 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช ้
                    ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 

 เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

  

5. ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการสร้าง
จิตส านึกการใชท้รัพยากร 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิ ประโยชน์ 
และผลท่ีจะตามมาของการ
ใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืแลว้
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
วธีิ ประโยชน์ และผลท่ี
จะตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืลง
ใน Concept /Event Map, 
5W1H 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมายของการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
2. หาความสมัพนัธ์ของการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และ
ผลท่ีตามมา 
3. ตดัสินใจดว้ยการใช้
หลกัการ/กฎเกณฑท์าง
เศรษฐศาสตร์ในการประเมิน
พฤติกรรมของผูผ้ลิต 
4. คาดการณ์หรือบอกผลท่ี
จะตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
5. ใหเ้หตุผลในการน าเสนอ
ขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่ง
ประกอบในการสนบัสนุน
การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

6. การวางแผนการใช้
ทรัพยากร 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางและ
ผลท่ีตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืแลว้น า
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
แนวทางและผลท่ีตามมา
ของการใชท้รัพยากร
อยา่งย ัง่ยนืลงใน Cause 
and Effect Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1.อธิบายแนวทางของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
2. หาความสัมพนัธ์ของการ
ใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนและ
ผลท่ีตามมา 
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ตารางท่ี 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช ้
                    ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 

7. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค ธนาคารและ
รัฐบาล แลว้น าขอ้มูลมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร
และรัฐบาล ลงใน Cycle 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของการหา
รายได ้รายจ่าย การออม และ
การลงทุน โดยใชถ้อ้ยค าท่ี
ง่ายเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ  
2.จ าแนก/วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค ธนาคารและรัฐบาล  

8. ความหมาย  ความ 
ส าคญัของภาษี และ
หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษี 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความหมาย 
ความส าคญัของภาษี และ
หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษีแลว้
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมาย ความส าคญั
ของภาษี และหน่วยงาน
ท่ีจดัเก็บภาษีลงใน 
Cluster Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของภาษี และ
หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษี 
2. จ าแนก/วเิคราะห์ประเภท
ของภาษี และหน่วยงานท่ี
จดัเก็บภาษี  
 

9. สิทธิของผูบ้ริโภค นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของ
ผูบ้ริโภคตามกฎหมายแลว้
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
สิทธิของผูบ้ริโภคตาม
กฎหมายลงใน Cluster 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของสิทธิของ
ผูบ้ริโภค  
2. จ าแนก/วเิคราะห์สิทธิของ
ผูบ้ริโภคท่ีกฎหมายก าหนด 
 

10. กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่ม
แม่บา้น และกองทุน
หมู่บา้น 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น และ
กองทุนหมู่บา้นแลว้น า
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมาย ความส าคญั 
จุดประสงค ์และ
ประโยชนข์องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

นกัเรียนสามารถ 
1.  อธิบายความหมาย 
ความส าคญั จุดประสงค ์และ
ประโยชนข์องการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน  
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ตารางท่ี 4.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช ้
                    ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 

 ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

ภายในทอ้งถ่ินท่ี
ประกอบดว้ย กลุม่ออม
ทรัพย์ กลุ่มแม่บา้น และ
กองทุนหมู่บา้นลงใน 
Concept Wheel 

2.  จ าแนก/วเิคราะห์ประเภท
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 
3.  ยกตวัอยา่งการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 

  

4.2 การประเมนิประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนวภิารัตน์   
 
 การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ   
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน  
ครอบคลุม 4 ดา้นดงัน้ี 
             4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 4 หน่วยการเรียนรู้ สาระ
เศรษฐศาสตร์  
             4.2.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม      
             4.2.3 ผลการประเมินตนเองของนกัเรียน 6 ดา้น ประกอบดว้ย  
 1)  ความพึงพอใจโดยรวม 
  2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
   4) การน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน 
   5) การประเมินตนเองดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
  6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด 
             4.2.4 การเลือกใช้ผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ในสาระเศรษฐศาสตร์ 
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               4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 4 หน่วยการเรียนรู้ สาระ
เศรษฐศาสตร์  
 
 ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผูว้จิยัใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสาระเศรษฐศาสตร์แบบปรนยัจ านวน 8 ฉบบั เป็นแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 4 ฉบบั (40 ขอ้) และหลงัเรียน 4 ฉบบั (40 ขอ้) (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค) ใชเ้วลาใน
การท าแบบทดสอบฉบบัละ 15 นาที คะแนนเตม็ของแบบทดสอบฉบบัละ 10 คะแนน เน้ือหาของ
แบบทดสอบครอบคลุม 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน เป็นแบบวดัทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น คือ การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการ
อธิบายความ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ (N=27) 

คะแนนสอบ 
สาระเศรษฐศาสตร์ 

ค่าเฉล่ีย 
() 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
() 

ก่อนเรียน 7.56 .856 
หลงัเรียน 9.04 .967 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียสาระเศรษฐศาสตร์หลงัเรียน (9.04) สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน (7.56) เท่ากบั 1.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 19.58 
 
 4.2.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 อย่าง โดย
ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั จ  านวน 2 คน ในสัปดาห์ของการเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 (ซ่ึงตรงกบัสัปดาห์ท่ี 11, 
15 และ 20 ของภาคเรียนท่ี 2/2554) ปรากฏผลในตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.3  ความถ่ีและร้อยละขององคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (N=27) 
 
 
 

สัปดาห์
การ
เรียนรู้
ท่ี 

กา
รพ

ึ่งพ
าแ
ละ

เกื้อ
กลู

กนั
 

กา
รป

รึก
ษา
หา
รือ
อย
า่ง
ใก
ลช้ิ

ด 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บที่
ตร
วจ
สอ

บไ
ด ้

ขอ
งส

มา
ชิก

แต่
ละ

คน
 

กา
รใ
ชท้

กัษ
ะแ
ละ

กา
รป

ฏิส
ัมพ

นัธ์
 

ระ
หว

า่ง
บุค

คล
แล

ะก
าร
ท า
งา
นก

ลุ่ม
ยอ่
ย 

กา
รว
เิคร

าะ
ห์ก

ระ
บว

นก
าร
กลุ่

ม 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

1 27 100 27 100.00 25 92.60 23 85.20 3 11.10 
5 27 100 24 88.90 21 77.80 19 70.40 22 81.50 
10 27 100 23 85.20 18 66.70 22 81.50 24 88.90 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่   
 สัปดาห์ท่ี 1 ความถ่ีสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั และการ
ปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ด เท่ากบัร้อยละ 100 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน
เท่ากบัร้อยละ 92.60 และการใช้ทกัษะและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการท างานกลุ่มย่อย
เท่ากบัร้อยละ 85.20   
 สัปดาห์ท่ี 5 ความถ่ีสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั เท่ากบัร้อยละ 
100 การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด เท่ากบัร้อยละ 88.90 และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม เท่ากบั
ร้อยละ 81.50 
 สัปดาห์ท่ี 10 ความถ่ีสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั เท่ากบัร้อยละ 
100 การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 88.90 และการปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด เท่ากบั
ร้อยละ 85.20   
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 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมขององคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น ในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 มีพฒันาการดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

w.1

w.5

w.10

w.1 100.00 100.00 92.60 85.20 11.10

w.5 100.00 88.90 77.80 70.40 81.50

w.10 100.00 85.20 66.70 81.50 88.90

การพึง่พา
การปรกึษาหารืออย่าง

ใกลช้ดิ
ความรับผดิชอบ

การใชทั้กษะและ

ปฏสิัมพันธ์

การวเิคราะหทั์กษะ

การกลุม่

 
รูปท่ี 4.1  แสดงพฒันาการของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมขององคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น  

 
 จากรูปท่ี 4.1 เม่ือน าค่าร้อยละของการเรียนรู้ในสัปดาห์ท่ี 1, 5 และ 10 มาเปรียบเทียบเพื่อดู
พฒันาการของแต่ละองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ 
 - การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั มีพฒันาการระดบัสูงสุดเท่ากนัทุกสัปดาห์ คือ ร้อยละ 
100 
 - การปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ด มีพฒันาการลดลงอย่างต่อเน่ืองจากสัปดาห์การ
เรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 คือ ร้อยละ 100, ร้อยละ 88.90 และร้อยละ 85.20 ตามล าดบั  
 - ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน มีพฒันาการลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจากสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 คือ ร้อยละ 92.60, ร้อยละ 77.80 และร้อยละ 66.70 
ตามล าดบั 
 - การใช้ทักษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย มี
พฒันาการไม่คงท่ีในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 คือ ร้อยละ 85.20, ร้อยละ 70.40 และร้อยละ 
81.50 ตามล าดบั 
 - การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม มีพฒันาการเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 
และ 10 อยา่งต่อเน่ือง คือ ร้อยละ 11.10, ร้อยละ 81.50, และร้อยละ 88.90 ตามล าดบั 
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 4.2.3 ผลการประเมินตนเองของนักเรียน แบ่งเป็น 6 ดา้นดงัน้ี    
ผลการประเมินตนเองของนกัเรียน ไดม้าจากแบบสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  แต่ละ

คน หลงัจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี  
 1)  ความพึงพอใจโดยรวม 
  2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 

4) การน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน 
5) การประเมินตนเองต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด 

  
 1) ดา้นความพึงพอใจโดยรวม :  นกัเรียนไดป้ระเมินระดบัความพึงพอใจของตนเองท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
หลงัจากเรียนหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ปรากฏผลใน
ตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.4 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการเรียนรู้ (N=27) 

ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก  
(4) 

มากท่ีสุด  
(5) 

รวม 

จ านวนนกัเรียน (คน) 
ร้อยละ (%) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

19 
(70) 

8 
(30) 

27 
(100) 

คะแนนความพึงพอใจ  
(จ านวนนกัเรียน x ระดบัความพึงพอใจ) 

0 0 0 76 40 116 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม ( ) เท่ากบั 4.3 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ นกัเรียนทั้งหมดมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป
ประกอบดว้ย ระดบัดี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดบัดีมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 คะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจโดยรวม () เท่ากบั 4.3 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 
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 2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ : นกัเรียนไดอ้ธิบายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
จากการเรียนรู้แบบร่วมมือในแบบสรุปผลการเรียนรู้ และผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลมาประมวลผลไวใ้น
ตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.5  ความถ่ีและร้อยละของส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ (N=27) 

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ความถ่ี 
(Frequency) 

ร้อยละ 
(%) 

การพึ่งพาและเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 27        100.00 
การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้  20 74.07 
การตรวจสอบการท างานกลุ่ม    6 22.22 
การสร้างมิตรภาพและความสัมพนัธ์  2   7.41 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรียงตามล าดบั 

ไดด้งัน้ี ร้อยละ 100 ของนกัเรียนเรียนรู้ในเร่ืองการพึ่งพาและเอ้ือเฟ้ือต่อกนั รองลงมา คือ ร้อยละ 
74.07 เร่ืองการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ ร้อยละ 22.22 เร่ืองการตรวจสอบการท างานกลุ่ม และ
ร้อยละ 7.41 เร่ืองการสร้างมิตรภาพและความสัมพนัธ์ 
  
 3)  ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก : นักเรียนได้อธิบายส่ิงท่ีได้
เรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกในแบบสรุปผลการเรียนรู้ และผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลไวใ้นตารางท่ี 
4.6 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีและร้อยละของส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (N=27) 

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ความถ่ี 
(Frequency) 

ร้อยละ 
(%) 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 14 51.85 

การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล/ความรู้ 12 44.44 
การเปรียบเทียบขอ้มูล/ความรู้  7 25.93 
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์  7 25.93 
การสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ  6 22.22 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เรียง
ตามล าดบัไดด้งัน้ี ร้อยละ 51.85 ของนกัเรียนเรียนรู้ในเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูล รองลงมา คือ ร้อยละ 
44.44 เร่ืองการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล/ความรู้ ร้อยละ 25.93 เร่ืองการเปรียบเทียบขอ้มูล/ความรู้ และการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และร้อยละ 22.22 เร่ืองการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ 
 
 4)  การน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในวิชาอ่ืน : นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในวิชาอ่ืนในแบบสรุปผลการเรียนรู้ 
และผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลไวใ้นตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.7  ความถ่ีและร้อยละของการน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน (N=27) 

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ความถ่ี 
(Frequency) 

ร้อยละ 
(%) 

วชิาวทิยาศาสตร์ : 
การวเิคราะห์ ส ารวจและหาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

16 59.26 

วชิาคณิตศาสตร์ : 
การวางแผนการท างาน และการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

12 44.44 

วชิาศิลปะ : 
ความคิดอยา่งลึกซ้ึงในการประเมินค่างานศิลปะ 

6 22.22 

การบูรณาการ :  
การประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายวชิา 

3 11.11 

  
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ นกัเรียนมีความเห็นวา่สามารถน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ไปใชใ้นวชิาอ่ืนได ้ดงัน้ี ร้อยละ 59.26 ของนกัเรียนคิดวา่สามารถน าไปใชใ้นวชิาวทิยาศาสตร์ในการ
วเิคราะห์ ส ารวจและหาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ร้อยละ 44.44 สามารถน าไปใชใ้นวชิาคณิตศาสตร์ ใน
การวางแผนการท างาน และการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ร้อยละ 22.22 สามารถน าไปใชใ้นวชิา
ศิลปะในการใชค้วามคิดอยา่งลึกซ้ึงในการประเมินค่างานศิลปะ และร้อยละ 11.11 สามารถน าไปใช้
ในการบูรณาการโดยประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายวชิา  
 
 5) การประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความสามารถดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ : 
นกัเรียนประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัการ
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เรียนรู้ในแบบสรุปผลการเรียนรู้ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ปรากฏผลในตารางท่ี 4.8 
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียของระดบัความสามารถดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงั 
                    เรียน (N=27) 

คะแนนการประเมินตนเอง ค่าเฉล่ีย () 
ก่อนเรียน 3.48 
หลงัเรียน 4.59 

  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ จากการประเมินตนเองของนกัเรียน ค่าเฉล่ียของความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน (4.59) สูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนเรียน (3.48) เท่ากบั 1.11 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 31.90 
 
 6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด : นกัเรียนเลือกผงักราฟิกท่ีชอบมากท่ีสุดเพียงอนั
เดียวในแบบสรุปผลการเรียนรู้ หลงัจากเรียนจบสาระเศรษฐศาสตร์ทั้ง 4 หน่วย ปรากฏผลในตาราง
ท่ี 4.9 ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 4.9 ความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความชอบต่อผงักราฟิกแต่ละชนิด (N=27) 

ประเภทผงักราฟิก จ านวนคน ร้อยละ 
Concept Wheel                     11 40.74 
Concept Comparing 6 22.23 
Concept/Event Map 3 11.11 
New Word 3 11.11 
Cycle 2   7.41 
Cause and Effect 1   3.70 
Cluster Diagram 1   3.70 

รวม                     27                  100.00 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ นกัเรียนมีความชอบต่อผงักราฟิกแต่ละชนิดเรียงตามล าดบัจากมาก 
ไปหานอ้ยดงัน้ี Concept Wheel ร้อยละ 40.74, Concept Comparing ร้อยละ 22.23, New Word ร้อย
ละ 11.11, Concept/Event Map ร้อยละ 11.11, Cycle ร้อยละ 7.41, Cause and Effect ร้อยละ 3.70 
และ Cluster Diagram ร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 
 
 4.2.4 การเลอืกใช้ผงักราฟิกทีเ่หมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
ในสาระเศรษฐศาสตร์ 
 ผลการวจิยัน้ี พบวา่ รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น ในสาระเศรษฐศาสตร์ มี 7 ประเภท ดงัน้ี 

1) New Word Diagram ใชก้บัการอธิบายและการตีความค าศพัทท์างเศรษฐศาสตร์  
2) Concept Comparing ใชก้บัการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีเหมือนกนัและต่าง 

กนั และประเมินคุณลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีพึงประสงค ์   
3) Cause and Effect ใชก้บัการวเิคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เช่น การวางแผนการใช้

ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืจะเกิดผลท่ีตามมาอยา่งไร 
4) Concept Wheel ใชก้บัการจ าแนกและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลแบบไม่ซบัซอ้น เช่น การ

จ าแนกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น และกลุ่มแม่บา้น 
5) Cluster Diagram ใชก้บัการจ าแนกและจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดหลายชั้น เช่น การ

จ าแนกประเภทและแนวคิดท่ีส าคญัเร่ืองภาษี และเร่ืองทรัพยากร 
6) Concept/ Event Map/ 5W1H ใชก้บัการวเิคราะห์แนวคิดของส่ิงต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ

สรุปความ เช่น การวเิคราะห์แนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า เพื่อน าไปสู่การลดภาวะโลกร้อน 
7) Cycle ใชก้บัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล เช่น การแสดง

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสถาบนัการเงิน 
 

4.3 สรุปความท้ายบท 
 

 จากการสรุปผลการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้
แบบร่วมมือกบัการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียน ผูว้ิจยัคน้พบกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน และจากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้
แบบร่วมมือกบัการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มี
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ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจากการประเมินตนเอง
สูงข้ึน นอกจากน้ียงัได้รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงการอภิปรายผลการวจิยัในบทต่อไป 
 



 
 

บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through Graphic Organizers) 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ 
จงัหวดัปทุมธานี ผา่นสาระเศรษฐศาสตร์ สรุปสาระส าคญัและผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

5.1 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 
 5.1 .1 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through Graphic Organizers) 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ 
 5.1.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ 
 

5.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จ านวนทั้งส้ิน 10 แผน ประกอบดว้ย 
               แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 : บทบาทของผูผ้ลิต 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 : บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 : บทบาทของผูบ้ริโภค 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 : ความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์และวธีิการใช ้
                     ทรัพยากร 
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  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 : ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกการใช ้
                     ทรัพยากร 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 : การวางแผนการใชท้รัพยากร 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 : ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร และ 
                     รัฐบาล 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 : ความหมาย ความส าคญัของภาษี และหน่วยงานท่ี 
                                  จดัเก็บภาษี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 : สิทธิของผูบ้ริโภค 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 : กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น และกองทุนหมู่บา้น 
 
 แต่ละแผนการเรียนรู้ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า : การน าเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้น
การเรียนรู้ : การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  และ 3) ขั้นสรุป : การ
ใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) สรุปเน้ือหาบทเรียน  
 
 5.2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ครอบคลุม 4 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื   
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 

 
แบบทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้มี 2 ชุด คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ 

หลังเรียน จ านวนชุดละ 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเน้ือหาเก่ียวกับสาระ
เศรษฐศาสตร์ท่ีครอบคลุมการวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 5 ด้าน คือ การตีความ การ
วเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ  
 
 5.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ประเมินจากองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 อยา่ง โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัอีก 2 คน ใน
สัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 ดงัน้ี  
 1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence)  
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 2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive Interaction)  
 3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability)    
 4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย
(Interpersonal and Small-Group Skills)  
 5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing)  
 
 5.2.4 แบบประเมินสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแบบประเมินตนเองหลงัจากเรียน
ครบ 4 หน่วยการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 
  1) ความพึงพอใจโดยรวม 
  2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
  4) การน าทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นวชิาอ่ืน 
  5) การประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

6) ผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด   
 
5.2.5 ผงักราฟิกทีใ่ช้ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียน ในการ 

เรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ มีดงัน้ี 
1) New Word Diagram ใชอ้ธิบายค าจ ากดัความหรือความหมายของค าศพัท ์
2) Concept Comparing ใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3) Cause and Effect ใชแ้สดงสาเหตุและผลลพัธ์จากการกระท า 
4) Cluster Diagram ใชว้เิคราะห์หรือจ าแนกขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดหลายชั้น 
5) Concept/Event Map/5W1H ใชใ้นการสรุปความรู้/ขอ้มูลท่ีเรียน 
6) Cycle ใชเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
7) Concept Wheel ใชว้เิคราะห์ จดัหมวดหมู่ และแยกแยะขอ้มูลท่ีไม่ซบัซอ้น 
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5.3 สรุปผลการวจิัย 
 
            จากการศึกษาทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการ
เรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนวภิารัตน์ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัท่ีส าคญั ไดด้งัน้ี   
 
 5.3.1 กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้
ผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี  

 
 1) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามแผนการจดัเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ขั้นน า ขั้นการเรียนรู้ และขั้นสรุป   
 
 1.1) ขั้นน า : ผูว้ิจยัใช้ส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ แถบ 
ประโยค และบทเรียนวีดิทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหามาน าเสนอ พร้อมทั้งตั้งค  าถามเพื่อให้นกัเรียน
ปรึกษาหารือหาค าตอบร่วมกนั แลว้เช่ือมโยงเน้ือหาเขา้สู่ขั้นการเรียนรู้ 
 
 1.2) ขั้นการเรียนรู้ : ผูว้ิจ ัยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) โดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 9 กลุ่มๆ กลุ่มละ 3 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัสูง 1 คน ปานกลาง 1 คน และต ่า 1 คน ผูว้ิจยัจดักลุ่มนกัเรียนให้เล็กเพื่อจะไดมี้การ
เอาใจใส่กนัและกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และส่งเสริมใหทุ้กคนไดท้  าหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ีในการร่วมท า
กิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวคือ ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัแบ่งหัวขอ้การเรียนรู้เป็นหัวขอ้ย่อย 3 
หัวขอ้ แลว้มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคนละ 1 หัวขอ้ ไปคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ จากนั้นจึงน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกในกลุ่มอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายให้ไป
คน้ควา้ในหวัขอ้เดียวกนั  แลว้จึงน ากลบัมาสอนกนัและกนัในกลุ่มของตน ก่อนครูผูส้อนท าการสุ่ม
เรียกช่ือกลุ่มมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนต่อไป ในขั้นการเรียนรู้น้ีผูว้ิจยัเน้นการพฒันาพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีองคป์ระกอบ 5 ประกอบ คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั การปรึกษาหารืออยา่ง
ใกล้ชิด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ การมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนและครู และการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม โดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดการการเรียนรู้และการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั  เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสพฒันาความคิดและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   
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 1.3) ขั้นสรุป : ผูว้ิจยัใช้ผงักราฟิกประเภทต่างๆ ในการเรียนรู้ (Learning 
through Graphic Organizers) ไดแ้ก่ New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, 
Cluster Diagram,  Concept /Event Map/5W1H, Cycle และ Concept Wheel มาปรับใชใ้นการสรุป
บทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดา้น คือ การ
ตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความและการอธิบายความ 
 
  2) การด าเนินงานตามกระบวนการเรียนรู้ เป็นไปตามแผนการจดัเรียนรู้ สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใชเ้วลา
เรียนในชั้นเรียน 2 คาบ และเวลาคน้ควา้ขอ้มูลนอกห้องเรียนอีก 1 คาบ โดยในคาบแรกครูน าเขา้สู่
บทเรียนในขั้นน าและในขั้นการเรียนรู้ ครูก าหนดขอ้หวัยอ่ย 3 หัวขอ้ ให้นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่ม
เลือกตามความสนใจ และให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนในการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ (เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต สอบถามจากผูรู้้) นอกห้องเรียนอีก 1 คาบ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้นเรียนในคาบท่ีสอง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ แล้วให้ผูเ้รียนสรุปการ
เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ผูว้ิจยัได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ดังกล่าวตาม
แผนการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วย และจดัระเบียบขั้นตอนการท างาน เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยั พบว่า หากนกัเรียนไดมี้การปฏิบติังานกลุ่มอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง
จะท าใหเ้กิดทกัษะการท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีและส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 
 
  3) การประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทั้ง 5 อย่าง : การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั การ
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทกัษะ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ใน
สัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 และการใหน้กัเรียนประเมินตนเองในแบบสรุปผลการเรียนรู้ ดงัจะ
กล่าวในหวัขอ้ถดัไป  
 
 5.3.2 ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ
การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ ผูว้จิยัพบวา่ 
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  1) นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์  มีคะแนนเฉล่ียสาระ
เศรษฐศาสตร์ ภายหลงัการเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนเรียน  

 
  2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือภายหลงัการเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการ
เรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก มีพฒันาการของการพึ่งพาและเก้ือกูลกนัในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 
สูงคงท่ี คือร้อยละ 100 การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มมีพฒันาการจากร้อยละ 11.10 ในสัปดาห์การ
เรียนรู้ท่ี 1 เป็น ร้อยละ 81.50 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 5 และเป็นร้อยละ 88.90 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 
10  ส าหรับการใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ยมีพฒันาการท่ี
ลดลงจากร้อยละ  85.20 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1 เป็นร้อยละ 70.40 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 5 แต่
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 81.50 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 10 
 
  3) จากการประเมินตนเองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ ทั้ง 
6 ดา้น พบวา่   
   3.1) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.3 

   3.2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรียงตามล าดบัจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี การพึ่ งพาและเอ้ือเฟ้ือต่อกัน (100%) การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ 
(74.07%) การตรวจสอบการท างานกลุ่ม (22.22%) และการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ 
(7.41%)   

   3.3) ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เรียงตามล าดบั
จากมากไปหาน้อยดงัน้ี นักเรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูล (51.85%) การจดัหมวดหมู่
ข้อมูล/ความรู้ (44.44%) การเปรียบเทียบข้อมูล/ความรู้ (25.93%) การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 
(25.93%) และการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ (22.22%)  

   3.4) นักเรียนมีความเห็นว่าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
น าไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ (การวิเคราะห์ ส ารวจและหาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ) วิชาคณิตศาสตร์ 
(การวางแผนการท างาน และการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั) วิชาศิลปะ (การใชค้วามคิดอยา่งลึกซ้ึง
ในการประเมินค่างานศิลปะ) และสามารถน าไปบูรณาการโดยประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายวชิา   
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   3.5) นกัเรียนไดป้ระเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณภายหลงัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกสูงกวา่ก่อนเรียน 
   3.6) นกัเรียนมีความชอบผงักราฟิกแต่ละชนิดเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี  Concept Wheel (40.74%), Concept Comparing (22.23%), Concept/Event Map 
(11.11%), New Word (11.11%),   Cycle (7.41%), Cause and Effect (3.70%) และ Cluster Diagram 
(3.70%) 

     
  4) รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

ทั้ง 5 ดา้น ในสาระเศรษฐศาสตร์ มี 7 ประเภท ดงัน้ี 
  4.1) New Word Diagram ใชก้บัการอธิบายและการตีความค าศพัทท์าง

เศรษฐศาสตร์ เช่น ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
  4.2) Concept Comparing ใชก้บัการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลผูผ้ลิตท่ี

เหมือนกนัและต่างกนั และประเมินคุณลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีพึงประสงค ์   
  4.3) Cause and Effect ใชก้บัการวเิคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เช่น การ

วางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืจะเกิดผลท่ีตามมาอยา่งไร 
  4.4) Concept Wheel ใชก้บัการจ าแนกและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลแบบไม่

ซบัซอ้น เช่น การจ าแนกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น และกลุ่มแม่บา้น 
  4.5) Cluster Diagram ใชก้บัการจ าแนกและจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด

หลายชั้น เช่น การจ าแนกประเภทและแนวคิดท่ีส าคญัเร่ืองภาษี และเร่ืองทรัพยากร 
  4.6) Concept/ Event Map/ 5W1H ใชก้บัการวเิคราะห์แนวคิดของส่ิงต่างๆ 

เพือ่น าไปสู่การสรุปความ เช่น การวิเคราะห์แนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า เพื่อน าไปสู่การ
ลดภาวะโลกร้อน 

  4.7) Cycle ใชก้บัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล 
เช่น การแสดงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสถาบนั
การเงิน 
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5.4 อภิปรายผลการวจิัย 
 
           จากการสรุปผลการวิจยัของการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่ง
การเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี ดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 5.4.1 กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้
ผงักราฟิก   
 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดยน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี และพบว่า
กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 
  1) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์ โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1.1) ขั้นน า : การน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้ส่ือการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สร้างความสนใจของนกัเรียนและเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้สู่ขั้นการเรียนรู้ 
  1.2) ขั้นการเรียนรู้ : การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) ท่ีมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั การ
ปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและครู และ
การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ/สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยท่ีช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม และครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดัการเรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

1.3)  ขั้นสรุป : การใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) ประเภทต่างๆ มา 
ปรับใช้ในการสรุปบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น คือ การตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความและการอธิบายความ 
 

2) การด าเนินงานตามกระบวนการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใชเ้วลา
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เรียนในชั้นเรียน 2 คาบและเวลาคน้ควา้ขอ้มูลนอกห้องเรียนอีก 1 คาบ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก  

 
3) การประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเลือกใชผ้งั
กราฟิกท่ีเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ รวมทั้งการใหน้กัเรียนประเมินตนเองทั้ง 6 ดา้น 
คือ ความพึงพอใจโดยรวม ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้
โดยใช้ผงักราฟิก การน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในวิชาอ่ืน ทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน และผงักราฟิกท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมิน
ประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ฯ ผูว้จิยัจะกล่าวรายงานไวใ้นหวัขอ้ 5.4.2 

 
 ผูว้ิจยัได้ใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ของ จอห์นสันและ
จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-37) ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 1) การ
พึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) 2) การปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ด (Face-to-Face 
Promotive Interaction) 3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) 4) การใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small-Group Skills)   5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
เพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน (Johnson, Johnson and 
Holubec, 1994: 1.3-1.4) ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของโกเคล (Gokhale, 1995) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง           
“Collaborative Learning Enhances Critical Thinking” และพบวา่  การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่ง
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนแลว้ยงัช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
 
 นอกจากนั้น ท็อทเท่นและคณะ (Totten et al., 1991) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือจะ
ช่วยผูเ้รียนในการพฒันาทกัษะการคิดในระดบัสูง และส่งผลให้ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดรั้บคงทนอยู่
ในสมองไดน้านกวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ตามล าพงั การเรียนรู้ท่ีแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนัจะให้โอกาส
แก่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย รับผดิชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้เกิดการพฒันาสู่การเป็นผู ้
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
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 การเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากจะช่วยพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยงัท าให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดีข้ึน โดยผูเ้รียนไดมี้โอกาสมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีเป็นไปตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ         
วกิ็อทส์ก้ี (Vygotsky, 1978) ท่ีกล่าววา่ บรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Sociomoral) เป็นปัจจยัส าคญั 
ของการสร้างความรู้ เพราะล าพงักิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลายท่ีครูจดัให้หรือผูเ้รียนแสวงหามา
เพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการเพียงพอ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียน
กวา้งข้ึน และหลากหลายข้ึน   
 
 นอกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้ว ผู ้วิจ ัยยงัได้น าการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมา
ผสมผสานในการสรุปเช่ือมโยงสาระส าคญัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และน าเสนอข้อมูลอย่าง
กระชบั  ผูว้จิยัไดใ้ชผ้งักราฟิกในการสรุปขอ้มูลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ี
ส าคญั ดงัน้ี   
 1) พิจารณาลกัษณะของเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์จะสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
(Clark, 1991: 526-534) 
 2) คดัเลือกและปรับผงักราฟิกใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ในงานวจิยัน้ีใชผ้งักราฟิก จ านวน 7 
รูปแบบ ประกอบดว้ย  

2.1)  New Word Diagram ใชอ้ธิบายค าจ ากดัความหรือความหมายของค าศพัท ์
 2.2) Concept Comparing ใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูล  
 2.3) Cause and Effect ใชใ้นการบอกสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
 2.4) Cluster Diagram ใชว้เิคราะห์หรือจ าแนกแยกแยะขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด 
หลายชั้น  

2.5)  Concept/ Event Map/ 5W1H ใชใ้นการสรุปความรู้/ขอ้มูลท่ีเรียน  
2.6)  Cycle ใชเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์  
2.7)  Concept Wheel ใชว้เิคราะห์ จดัหมวดหมู่ และแยกแยะขอ้มูลท่ีไม่ซบัซอ้น 

3) ผูเ้รียนน าเน้ือหาสาระมาใส่ลงในผงักราฟิกตามความเขา้ใจของตน และน าเสนอการ
สรุปเน้ือหาโดยใชผ้งักราฟิกของกลุ่มตนเองใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนทราบ  

4) ผูส้อนซกัถามและใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
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 ผูว้จิยั พบวา่ การใชผ้งักราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสรุปความส าคญัของเน้ือหา
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บรอมเลย ,์ เดวิตีส
และม็อคโล (Bromley, DeVitis and Modlo, 1995) ท่ีวา่การใช้ผงักราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนมุ่งความสนใจไปยงัเฉพาะแนวคิดท่ีส าคญั และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแนวคิด
นั้นๆ อนัจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดอยา่งสร้างสรรค ์  

 
 นอกจากน้ีผงักราฟิกยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการจดัระบบขอ้มูล ดงัท่ี ออซูเบล
(Ausubel, 1968) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบการคิดของมนุษยท์  าหนา้ท่ีในการจดัและเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
ท่ีเช่ือมโยงกนั (Series of Networks) ดงันั้นผงักราฟิกจึงเป็นทศันูปกรณ์ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้
หรือประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บมาปรับหรือเพิ่มความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีกระบวนการ
เรียนรู้ 4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การเลือกรับขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั (Relevant Information) 2) การจดัระเบียบ
ขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้าง (Coherent Structure) 3) การบูรณาการขอ้มูลเดิม (Integrating) และ 4) การ
เขา้รหสั (Encoding) ขอ้มูลการเรียนรู้ เพือ่ใหค้งอยูใ่นความจ าระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด้
โดยง่าย   

   
 กล่าวโดยสรุปวา่ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการ
เรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก จะสามารถเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และผูเ้รียนสามารถ
สร้างแผนภาพในสมองท่ีเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมอย่างสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การหาเหตุผล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จะเป็นความรู้ท่ี
คงทน (Retention) อยู่ในความจ าระยะยาว (Long-term Memory) และสามารถเรียกคืนมาใช้ได้
โดยง่าย (Retrieval) และท่ีส าคญัยงัส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปการ
ประเมินประสิทธิผลและอภิปรายผลไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
 
 5.4.2   การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้
แบบร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก   

 
 จากการศึกษาทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบั
การเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี 
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เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผูว้จิยัสามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกไดด้งัน้ี 
 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของเบเยอร์ (Beyer, 1985) และ คอสตา้
(Costa, 1985) ท่ีกล่าววา่ในการสอนคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนัระหวา่งท่ีเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัการเรียนรู้แบบร่วมมือของ สายณั ฉิมกรด (2549) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือกลุ่มร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของ ละออง ล า
เทียน (2551) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การสร้างความรู้แบบร่วมมือมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
 นอกจากน้ียงัสามารถอธิบายไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองในงานวิจยัน้ี  
นอกจากจะข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้แบบร่วมมือแลว้ ยงัจะเกิดจากการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกในการสรุป
เช่ือมโยงสาระส าคญัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกไปใช้ในการท า
แบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาเป็นจ านวนมากได้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของผูเ้รียนสูงข้ึน (ศรีสุดา อนนัตเ์พช็ร์, 2547; นงคล์กัษณ์ 
ทองมาศ, 2548; ทิพยรั์ตน์ สัตระ, 2549; บุษรา  ดาโอะ, 2549; เรณู ไมแ้ก่น, 2550; นิภา สุมาลุย,์ 
2551; วรรณพร ยิม้งาม, 2551; สุธาทิพย ์คนโฑพรมราช, 2552; บุญไทย พลคอ้, 2553; สถิต นาค
นาม, 2553; Uesaka, et al., 2007; Pantziara, et al., 2009;  Zaini, et al., 2010)  
 
 2) ผลการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ท่ีมีพฒันาการของการพึ่งพาและ
เก้ือกูลกนัในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 สูงคงท่ี คือ ร้อยละ 100 การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่มมีพฒันาการจากร้อยละ 11.10 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1 เป็น ร้อยละ 81.50 ในสัปดาห์การเรียนรู้
ท่ี 5 และเป็นร้อยละ 88.90 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 10  ส าหรับการใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ยมีพฒันาการท่ีลดลงจากร้อยละ 85.20 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1 
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เป็นร้อยละ 70.40 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 5 แต่เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 81.50 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 10 
นอกจากน้ีพฒันาการของการปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ดมีพฒันาการลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 
100 เป็นร้อยละ 88.90 และร้อยละ 85.20 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 ตามล าดบั  และความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคนลดลงอยา่งมากจากร้อยละ 92.60 เป็นร้อยละ 77.80 
และร้อยละ 66.70 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 ตามล าดบั   

 
 ผลการวิจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การพึ่งพาและเก้ือกูลกนัของนักเรียนมีพฒันาการสูง
คงท่ี เพราะนกัเรียนตระหนกัวา่ ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และ
ความส าเร็จของกลุ่มข้ึนกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดงันั้นแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเป็นอยา่งดี และในขณะเดียวกนัก็มีการช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกนัของกลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนเป็นล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะในช่วงสัปดาห์แรกๆ นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มอยา่งชดัเจน แต่ต่อมา
เม่ือนักเรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และผลงานของ
กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลยอ้นกลับของครูมาปรับปรุงการท างาน จึงท าให้ผลงานกลุ่มมีคะแนนสูงข้ึน 
ดงันั้นนกัเรียนจึงเห็นความส าคญัของการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มว่าเป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัยิ่งท่ี
สามารถน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่มได ้เช่นเดียวกบัการใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ทกัษะการท างานกลุ่มย่อยซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีพฒันาการท่ีลดลงในช่วงสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 5 แต่
หลังจากนั้นก็พฒันาสูงข้ึนจนถึงร้อยละ 81.50 ในสัปดาห์การเรียนรู้ท่ี 10 ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะ
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัครู เพื่อนและสังคม ซ่ึงช่วยให้เกิดการพฒันาทาง
ความคิดและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้เป็นอยา่งดีมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงแนวคิดน้ีของผูว้ิจยั
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไชโย ยาสมุทร์ (2550) ท่ีพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบรวมพลงัมีพฤติกรรมการปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ดมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นพฤติกรรมการ
ใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์อยา่งร่วมมือ  

 
 3) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกบัเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.3 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี ผลการวจิยัน้ีสนบัสนุนผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ ท่ีพบวา่ นกัเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดบัสูงหรือระดบัดีข้ึนไป (พงษศ์กัด์ิ มัน่หมาย, 2551; 
ทรงศกัด์ิ สองสนิท, 2552; สายพิน งามสง่า, 2552;  วิจิตรา ศ.เอกวฒัน์, 2553; สุนิกุล พลกุล, 2553;  
อจัฉรีย์ พิมพิมูล, 2553) และพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกใน
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ระดบัสูงข้ึนหรือระดบัดีข้ึนไป (อาภา ธญัญะศิริกุล, 2551; อุบล กล่ินหอม, 2552; จุฑารัตน์ ศรีสาร
คาม, 2553; บุญไทย พลคอ้, 2553) 
 
 4) รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 5 
ดา้น คือ การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ โดยผา่นสาระ
เศรษฐศาสตร์มีดงัน้ี  

 4.1) New Word Diagram ใชก้บัการอธิบายและการตีความค าศพัทท์าง
เศรษฐศาสตร์ เช่น ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 4.2) Concept Comparing ใชก้บัการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีเหมือน 
กนัและต่างกนั และประเมินคุณลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีพึงประสงค ์   

 4.3) Cause and Effect ใชก้บัการวเิคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เช่น การ
วางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืจะเกิดผลท่ีตามมาอยา่งไร 

 4.4) Concept Wheel ใชก้บัการจ าแนกและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลแบบไม่ซบัซอ้น 
เช่น การจ าแนกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น และกลุ่มแม่บา้น 

 4.5) Cluster Diagram ใชก้บัการจ าแนกและจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดหลาย
ชั้น เช่น การจ าแนกประเภทและแนวคิดท่ีส าคญัเร่ืองภาษี และเร่ืองทรัพยากร 

 4.6) Concept/ Event Map/ 5W1H ใชก้บัการวเิคราะห์แนวคิดของส่ิงต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การสรุปความ เช่น การวเิคราะห์แนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า เพื่อน าไปสู่การลด
ภาวะโลกร้อน 

 4.7) Cycle ใชก้บัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล เช่น การ
แสดงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสถาบนัการเงิน 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 
 ครูผูส้อนสามารถน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่ง
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) กบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก (Learning through 
Graphic Organizers) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทักษะความคิดใน
ระดบัสูงต่อไป 
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5.6 ข้อจ ากดัในงานวจิยั 
 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ โดยการวิจยัน้ีเป็นกรณีศึกษา จึง
อาจท าใหผ้ลวจิยัไม่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
แตกต่างจากโรงเรียนวิภารัตน์  แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิจยัน้ีในเชิงลึก เพื่อให้
ครอบคลุมขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลทั้งจากแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนท่ีมีการพฒันาใน
ช่วงเวลาของการทดลอง การประเมินตนเองของนกัเรียนทั้งในดา้นความพึงพอใจ ความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก 
รวมทั้งทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 5 ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกของกลุ่มทดลอง  ดงันั้นการด าเนินการวิจยัในเชิง
ลึกน้ีจะท าให้ผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือท่ีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาอ่ืนๆ สามารถน า
กระบวนการเรียนรู้น้ีไปใชห้รือปรับใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5.7 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการศึกษาและประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน์ ผูว้ิจยัไดส้รุปและอภิปรายผลการวิจยัในหลายดา้น 
และผลการวจิยัท่ีส าคญัและสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรง มีดงัน้ี  
 
 5.7.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้
ผงักราฟิก ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
1) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 2) การด าเนินงานตามกระบวนการเรียนรู้ และ 3) การประเมิน
ประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงเนน้การเรียนรู้ร่วมกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูเ้รียน
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กบัครูผูส้อน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างความรู้ อนัจะน าไปสู่การพฒันาทางปัญญาและ
เสริมสร้างความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 
 5.7.2 รูปแบบผงักราฟิกท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 5 
ดา้น คือ การตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ โดยผา่นสาระ
เศรษฐศาสตร์ มีดงัน้ี New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, Cluster 
Diagram, Concept/Event Map/5W1H, Cycle และ Concept Wheel 
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