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บทคดัย่อภาษาไทย 

59253407 : หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS 

 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน GPAS ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

    ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  GPAS ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 2) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการGPAS โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

59253407 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : ECONOMIC RELATIONS, ANALYTICAL THINKING ABILITIES, LEARNING 
MANAGEMENT THROUGH GPAS PROCESS 

MISS PORNPUN SRIHAWONG : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING 
ABILITIES OF EIGHTH GRADE STUDENTS TAUGHT THE GPAS THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

     The purpose of this research were to: 1) To compare the ability in 
analytical thinking about economic relations before and after by learning management 
by GPAS process of Mathayomsuksa 2 students 2) To compare the academic 
achievement Economic relations before and after of mathayom suksa two students 
who received learning management by GPAS process 3) To study the opinions of 
mathayom suksa two students towards learning management by GPAS process. The 
sample group used in this research was 2/1 Omnoi School. Krathum Baen District Samut 
Sakhon province, 2nd semester, academic year 2019, amount 42 people. 

    The instrument employed to collect data were: 1) Learning management 
plan Economic relations By managing learning through the GPAS process 2) Analytical 
ability test Before and after learning management Economic relations 3) Test of 
achievement Before and after learning management Economic relations  4) 
Questionnaire of students on learning management by GPAS process. The collected 
data was analysis by mean (X) standard deviation (S.D.) and T-test dependent. 

     The finding were as follow:1)  Comparative results of analytical thinking 
in economic relations By learning management Through GPAS process of 
mathayomsuksa two students after studying higher than before learning with statistical 
significance at the level of 0.05   2)  Comparison of academic achievement on 
economic relations By learning management through GPAS process of mathayom suksa 
two students after studying higher than before learning with statistical significance at 
the level of 0.05 3) Opinions about the opinions of mathayom suksa two students 
towards learning management through the process GPAS as a whole is in a high 
level            
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสูงประเทศไทยจึงมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า  New  Economy  Model       
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่ต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง   ของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือจะท าอะไรก็ตาม จะต้องมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ แล้วมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม คือต้องมีสติระมัดระวังในการลงทุน การใช้จ่ายเงิน
ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการประหยัดอดออมเท่านั้น อันนี้เป็นเรื่องของการใช้จ่ายพอตัว ประเทศไทย
จึ งใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น
กระบวนการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะต้องสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คามดิษฐ์, 2559) การศึกษาไทย 4.0 จ าเป็นจะต้องเน้นที่การคิดสร้างสรรค์ 
แล้วแปรความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตออกมา โดยต้องมีคุณลักษณะ 4 อย่างคือ คุณลักษณะที่1
คือคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะที่2 คือคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะที่3  คือคิดผลิตภาพ คุณลักษณะที่ 4 
คือ คิดรับผิดชอบ (สินลารัตน์, 2559) และยังมีการใช้องค์ความรู้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยัง
มีการติดต่อในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศหรือภูมิภาคอย่างจริงจังและใกล้ชิด  ดังนั้นการพัฒนา
พลเมืองของชาติให้มีความรู้   ทักษะความสามารถสูงขึ้นตลอดจนมีทัศนคติ  พฤติกรรม  ค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  จ าเป็นที่จะต้องมีความชัดเจน และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว (เริง
กมล, 2554)นอกจากนี้ยังเกิด การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลให้ทรัพยากรถูกท าลาย
และเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงขึ้น รวมทั้ง
การเกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางอาหารของโลก น ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประมาณค่ามิได้ และสร้างภาระ
กับสังคมและงบประมาณของรัฐในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส่งผลให้
ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของครู การผลิตครูใหม่ที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอด
กระบวนการเรียนรู้ ไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อ
หาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2559)  

ท่ามกลางสังคมแห่งความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง  บุคคลสามารถรับรู้ข่าวสารได้ใน
เวลารวดเร็ว ดังนั้นข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมตลอดจนแนวความคิดต่างๆจึงถ่ายถอดสู่คนไทยอย่าง
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รวดเร็วเช่นกัน  สังคมไทยที่เคยมีความเอื้ออาทร เศรษฐกิจตามแนวเกษตรเริ่มเปลี่ยนไป หากไม่มีการ
สอนให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด คิดไม่เป็นอาจท าให้ประชาชน เยาวชนหรือผู้ใหญ่ในอนาคตขาด
ทักษะการคิด  ตกเป็นเหยื่อของสังคม  เหยื่อของเศรษฐกิจ  เหยื่อของนโยบายเหยื่อของการ
เปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถอยู่รอดในสังคมยุคดิจิตอลได้ (แซ่จิว, 2558) 
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประชากรในประเทศไทยให้เป็นคนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน  ช่วยสร้างการพัฒนากรในประเทศอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านร่างการ  
จิตใจ  และสติปัญญา  ให้สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของประชาชนให้อยู่ในวิถีทางที่ถูก   
ที่ควร (แซ่จิว, 2558)ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 258 ระบุว่าให้
มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้  ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ  และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดย
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 7 ที่ระบุว่าในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และของ
ประเทศชาติ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ
ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรา 8 จัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 24 ระบุให้สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา      

การที่ต้องเน้นให้คนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาด้านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และฝึกกระบวนการคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา การที่เด็ก ไทย คนไทยไม่มี
กระบวนการคิด ไม่มีกระบวนการเรียนรู้ ไม่ชอบเรียนรู้ ชอบท าตามแบบ ไม่ชอบการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ไม่ชอบศึกษาเพิ่มเติม หลังจากที่จบและประกอบอาชีพแล้ว ปัญหาดังกล่าวสามารถ
แก้ปัญหาได้หากมีการสอนให้คนไทยรู้จักคิด ซึงบุคคลที่ส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ ได้มีหลายฝ่าย 
อาทิ ครู พ่อแม่ นักสื่อสารมวลชน คนในชุมชน ฯลฯ ครูมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการสอนให้เด็ก
นักเรียนคิดเป็น พ่อแม่ นักสื่อสารมวลชน ผู้ใหญ่ในชุมชน หรือแม้แต่ผู้บริหารประเทศ ต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย โดยการผลิตรายการที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนเป็นตัวอย่างของการคิด 
และต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าใช้ความคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบในการบริหารเพื่อเป็น
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ตัวอย่างในการคิดให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม         (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการคิด คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
รักการอ่าน รักการเรียน และรักการค้นคว้า มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ปรับวิถีชีวิต กระบวนการคิด วิธีการท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะ และ
กระบวนการทักษะการคิดต่าง ๆ การสร้างปัญญาและทักษะในการด ารงชีวิต โดยก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญกับ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจัดประการณ์ให้ผู้เรียน เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน อ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ โดยระบุไว้ชัดเจนว่าสถานศึกษาต้องมีการประสานสัมพันธ์ และ
ร่วมมือกันระหว่างบดิา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน “การคิด” และ “การสอนคิด” เป็นเรื่องที่ส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผู้เรียน
ที่มีคุณภาพการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสังคมโลกหรือสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมไทยเมื่อมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้น ในปีพุทธศักราช 2542  ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับ
แรกที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องท าความเข้าใจคือ หมวดที่ 4   แนวทางการจัด
การศึกษามีทั้งหมด 9 มาตราโดยเฉพาะมาตราที่ 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “ในด้านการสอนได้มีแนวความคิดเรื่องการสอนให้ 
“คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาได้” และแนวคิดทางยุทธศาสตร์ “การคิดอย่างถูกวิธีตามหลักโยนิโส
มนสิการ” เป็นต้น  แต่แนวคิดเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางและการสร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริงยังมีไม่มากนัก  ดังนั้น ปัญหาด้านคุณภาพ  การคิดขั้นสูงก็ยัง
มีอยู่เรื่อยมา (แขมมณี, 2559) 

จากนโยบายชาติดังกล่าวข้างต้น สมควรที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการสร้างให้เด็กไทย คน
ไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้โอกาสสถานศึกษาทุกแห่ง บุคคล
ทุกเหล่าฝ่ายในสังคมร่วมมือกันสรรค์ สร้างการศึกษาให้เด็กไทย โดยเฉพาะครูที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อ
สรรค์ สร้างเด็กไทยให้คิดเป็นเสียที (การจนรักพงษ์, 2545) 
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การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระท ากับข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามา การคิด
เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล (cognitive process) ที่บุคคลใช้สร้างความหมายความ
เข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ การคิดเป็นลักษณะกระบวนการ หรือวิธีการ 
ไม่ใช่เนื้อหาที่บุคคลหนึ่งสามารถถ่ายทอดให้อีกบุคคลหนึ่งได้โดยง่าย การคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สร้างความหมาย ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ  ดังนั้น การคิดเป็นเรื่องหรืองานเฉพาะตนที่บุคคล
เรียนรู้ด้วยการด าเนินการเอง ไม่มีผู้ใดจะท าแทนได้ แต่บุคคลอื่นรวมทั้งสภาพแวดล้อม และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดและเกิดการเรียนรู้ การคิดมีความส าคัญ
ยิ่ง เนื่องจากการคิดเป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระท าและการแสดงออก
ทั้งหลาย   การคิดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนคิดอยู่ทุกขณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง การบอกให้บุคคลคิดจึงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับการให้คิด โดยทั่วไปการคิดของบุคคล
จ าแนกได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การคิดอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือทิศทาง กับการคิดอย่างมี
จุดมุ่งหมายหรือทิศทาง เป็นการคิดที่กระท าอย่างจงใจ เพื่อให้ได้ค าตอบหรือข้อสรุปตามความ
ต้องการ การคิดจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งครูต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน (แขมมณี, 2559) (โพธิ์
พัฒน์, 2550)ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่ม
จากความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่ า ส่วนที่อยู่
ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะ
พฤติกรรมการเรียนรู้คือความสามารถที่จะน าความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ 
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านการคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล าดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่าย
ไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า 
เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงน าไปผสานเทคนิค 
ค าถาม “5W 1H”โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งค าถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคน
ช่างคิด ช่างถามช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อน าไปสู่การค้นหาความ
จริง (Bloom, 1961) จากรายงานการวิจัย “เรื่องการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย” โดยกองวิจัย
ทางการศึกษากรมวิชาการพบว่า ทักษะพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจึงควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น(และคณะ
, 2554) รายวิชาสังคมศึกษานับเป็นวิชาที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศ  เพราะสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  มนุษย์กับ
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สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสถาบันต่างๆทางสังคมโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องและส่งผล
ต่อการด ารงชีวิต  การเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้พลเมืองทุกคนในสังคมสามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (น้อยไม,้ 2560) 

จากผลการประเมินคุณภายภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
เทศบาลอ้อมน้อย  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) พบว่ามาตรฐาน
ด้านผลผลิต  มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์มวิีจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ(โรงเรียนเทศบาลอ้อม
น้อย.กลุ่มบริหารงานวิชาการ)ซึ่งทางโรงเรียนได้ต้ังเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญและสามารถพัฒนาการคิดของนักเรียน
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในสังคมได้  โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้อ งกับตัว
นักเรียนมากที่สุด  เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
พฤติกรรมการผลิต  การแจกจ าหน่าย  และการบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญใน
สังคมปัจจุบันการเป็นพลเมืองของประเทศตั้งแต่ระดับเยาวชนในวัยเรียนจนถึงในระดับผู้ใหญ่ที่
ประกอบอาชีพแล้วจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่เข้าใจใน
สภาพเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่าง
ถูกต้อง  โดยเฉพาะนักเรียน  การได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จะช่วยฝึกให้มีความสามารถในการใช้
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ  และยังท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากวิชา
เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชิตประจ าวันรวมทั้งสามารถเข้าใจและคาดคะเนสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศและโลกได้ท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ศรีพหล, 
2552) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญและสามารถพัฒนาการคิดของ
นักเรียน โดยเฉพาะในสาระ เศรษฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ซึ่งในสาระเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีความส าคัญในการสอนให้บุคคลเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสังคมโลกที่กลายเป็น “โลกที่ไร้พรมแดนทางด้านเศรษฐกิจ” การที่
จะด ารงตนให้อยู่รอดได้ในกระแสโลกาภิวัตน์นั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในด้านการแข่งขัน   (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา.(มปป))  
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การสอนให้เกิดทักษะการคิดต้องสอนแบบเปิดโอกาสให้อภิปรายด้วยการถามค าถามที่แยบ
ยลแต่ไม่ ยากเกินไป ห้องเรียนมีบรรยากาศส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น และการจัดการศึกษาต้อง
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งให้
โอกาสนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ท าให้นักเรียนรู้คุณค่า เกิดความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน แสดงพฤติกรรมและ บทบาทการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม(ระงับทุกข์, 
2542)ซึ่งสอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
นี้ นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มีการตั้งเป้าหมายและวางแผนการศึกษา
ให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของตน มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีการประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ าเสมอ(กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2550) ส่วนครูหรือผู้สอนนั้นจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้สร้าง
ความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิด สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีอิสระ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน (Martin, 
1994)ซึ่ง การเรียนรู้รูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านการคิด พร้อมทั้งฝึกให้
นักเรียนมีทักษะทาง สังคมที่ดี (กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา , 
2550)  

จากสภาพการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เพราะ
กระบวนการคิดแบบ GPAS เป็นทักษะกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอนและมีจุดเน้นในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือก
ข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมาจัดกระท าจัดข้อมูลเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ จ าแนก เพื่อให้ได้
ความรู้ตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกภายในตัวของผู้เรียนจะกลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพ
ของผู้เรียน เมื่อฝึกฝนเช่นนี้บ่ายครั้งจะน าไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะในแต่ละขั้น ครูได้ใช้
ค าถามเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้คิดอยู่เสมอ ทั้งนี้กระบวนการ GPAS จึงเป็นกระบวนการที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างด ี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS เพื่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ทฤษฎี  และแนวคิดเพื่อน ามาพัฒนาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบวิจัยในครั้งนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
กรอบการพัฒนาการคิดโดยใช้กระบวนการ GPAS เกิดขึ้นจากการที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างทักษะกระบวนการคิด  4 ประการ  คือ การรวบรวมและเลือกข้อมูล 
(Gathering) การจัดกระท าข้อมูล(Processing) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) และการก ากับ
ตนเอง (Self – regulating) เรียกย่อๆว่า  GPAS โดยน าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของโครงสร้าง
ทักษะกระบวนการคิดนั้นมาใช้  ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering)  คือ การก าหนดประเด็นเพื่อรวบรวม
ข้อมูล ก าหนดเป้าหมาย สังเกตด้วยประสาทสัมผัส 

ขั้นที่ 2 การจัดกระท าข้อมูล (Processing) คือ การจ าแนก เปรียบเทียบ  จัดกลุ่ม  สรุป
เชื่อมโยง  ไตร่ตรองด้วยเหตุผล 

ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)  คือ การประเมินทางเลือก  ใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ และน าความรู้ไปปรับใช ้

ขั้นที่ 4 ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  (Self – regulating)  คือการตรวจสอบและควบคุมความคิด 
ทั้งนี้การออกแบบการเรียนรู้โดยครูต้องก าหนดว่า ควรสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียนเป็นความรู้

ที่ได้จากการเรียบเรียงความคิดของตัวเอง  ทฤษฎีที่เรียนรู้นั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล และเลือกข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมาจัดกระท า
จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม จ าแนก เพื่อให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะ
ลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน  เมื่อฝึกฝนเช่นนี้บ่อยครั้งจะน าไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
ตลอดการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูต้องฝึกโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนความคิด
เพื่อปรับปรุงในขณะด าเนนิงานได้ดียิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  
 (โรจย์สราญรมย์, 2560) และ(ธรฤทธิ์, 2552) กล่าวว่า ทักษะการคิดในแต่ละองค์ประกอบ
ของโครงสร้างทักษะการคิด แบบ GPAS มีทักษะที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ ทักษะการคิดระดับรวบรวมข้อมูล (Gathering skill : G) หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อจะได้คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทักษะการ
คิดระดับการจัดกระท าข้อมูล (Processing skill : P)  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างๆ
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ตามล าดับความส าคัญมาจัดเรียงให้เป็นล าดับว่าอะไรมาก่อนมาหลัง และบอกความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของข้อมูล   ทักษะการคิดระดับการประยุกต์ใช้ (Applying skill : A) หมายถึง  
ความสามารถในการน าความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่
ให้ดีขึ้น ทักษะการคิดระดับการก ากับตนเอง  (Self – regulating skill : S) ขั้นนี้จะเป็นการตรวจสอบ
และควบคุมความคิด หมายถึง การที่บุคคลรู้หรือเข้าใจถึงความคิดของตนเองไตร่ตรองก่อนที่จะ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการประเมินการคิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือก ากับ
การกระท าของตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและการประเมินผล 

จากข้อความข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการ GPAS เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดกระบวนการหนึ่ง ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ประการ  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิด กระบวนการ GPAS ของ ศักดิ์สิน   โรจน์สราญรมย์  โดยน ามาออกแบบ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนได้ 4  ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gathering)  
เริ่มจากค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้การสังเกต สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตระหนักใน 

ปัญหาตั้งสมมุติฐาน ตั้งข้อสงสัย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล 

2. ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing) 
เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดให้เป็นระบบ  เช่น    

การจ าแนก จัดล าดับเชื่อมโยง และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภาพ
ความคิดมาจัด 

3. ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)   
ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดยมีการตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดี 

กว่าเดิมในแต่ละขั้นตอนสรุปเป็นความรู้ความคิดรวบยอด 

4. ขั้นประเมินเพื่อเพิม่คุณค่า  (Self – regulating) 
กระบวนการคิดแบบ GPAS เป็นทักษะกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอนและมีจุดเน้นใน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเลือกข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมาจัดกระท าจัดข้อมูลเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ จ าแนก 
เพื่อให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ  ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกภายในตัวของผู้เรียนจะกลายเป็นตัวตนเป็น
บุคลิกภาพของผู้เรียน เมื่อฝึกฝนเช่นนี้บ่ายครั้งจะน าไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะในแต่ละขั้น 
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ครูได้ใช้ค าถามเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้คิดอยู่เสมอ ทั้งนี้กระบวนการ GPAS จึงเป็นกระบวนการ
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการคิดวิเคราะห์ไว้   

ดังนี้ 
(เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น ความสามารถในการ

จ าแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิง เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

(ส. มูลค า, 2553) ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ  วิเคราะห์ 
(Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่า
มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้  อย่างไรและมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะ เป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ เหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่ง
ส าคัญของสิ่งทีก่ าหนดให้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 251, 1071) ให้ความหมายค าว่า “คิด” หมายความว่า ท าให้
ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง  คาดคะเนค านวณ 
มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนค าว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยก ออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้
ถ่องแท้ ดังนั้นค าว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่าเป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด
รอบคอบแยกเป็นส่วนๆ ในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้นๆ และ
เสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิด
วิเคราะห์จึงสามารถกระท าได้โดยการฝึกทักษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ สามารถ
เสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกัน ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยครูและนักเรียนต่าง
ยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่า ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 

(Martin, 1994) ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นความหมายในการใช้เหตุผล และความละเอียดถี่
ถ้วน ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 5 ประเภท ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 
ได้แก่ 1.) ทักษะการจ าแนกเป็นทักษะในการจ าแนกส่วนย่อยต่างๆทั้งเหตุการณ์  เรื่องราววิ่งของ
ออกเป็นส่วนย่อยๆให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งของต่างๆได้ 2.) 
ทักษะการจัดหมวดหมู่เป็นความสามารถในการจัดประเภทจัดล าดับกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันเข้าด้วยกันโดยยึดโครงสร้างลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เป็นประเภทเดียวกัน 3.) ทักษะการเชื่อมโยง 
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เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 4.)ทักษะการ
สรุปความเป็นความสามารถในการจับประเด็น และสรุปผลจากสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 5.) ทักษะการ
ประยุกต์เป็นความสามารถในการน าความรู้หลักการ และทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆสามารถ
คาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

(ส าราญ, 2558) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด วิเคราะห์คือ การรู้จัก
พิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหา ความสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อ
หลอมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผล ก่อนที่จะตัดสินใจ  

(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559 
: 5) ให้ความหมายของการคิด วิเคราะห์ว่าเป็นการระบุเรื่องหรือปัญหา จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ
ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบ
ข้อมูลหรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการตัดสินใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์ 

ซึ่งอาจสรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหา
ที่แม่นย ามีความละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆอย่าง
ช านาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือยืนยัน
เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุป 
 ( Bloom 1961: 148-150 อ้างถึงใน นภัสวรรณ  จงสอน, 2556 : 47-48 ) ได้กล่าวถึงการ
คิดวิเคราะห์และทักษะการคิดวิเคราะห ์ดังนี ้
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลที่สมบูรณ์ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ เป็นหมวดหมู่ รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันและท าให้ทราบถึงความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆที่จ าแนกสาเหตุ และความส าคัญทั้งปวงของเรื่องๆนั้น ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้านดังนี ้

1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเน้ือหาของสิ่งต่างๆ ( Analysis of Element ) เป็น 
ความสามารถมนการแยกแยะได้ว่า  สิ่งใดจ าเป็นสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดประกอบด้วย 

1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งนั้น  เหตุการณ์นั้นๆ จัดเป็นชนิดใด   
ลักษณะใด เพราะเหตุใด เช่นข้อความนี้ (ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ช่ัว) เป็นข้อความชนิดใด ม้าน้ าเป็นพืชหรือ
เป็นสัตว์ 

1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดไม่ส าคัญ เป็นการค้นหา 
สาระส าคัญ ข้อความหลัก  ข้อสรุป  จุดเด่น  จุดด้อย ของสิ่งต่างๆ เช่นสาระส าคัญของเรื่องนี้ คืออะไร 
สิ่งส าคัญที่สุด สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดในสถานการณ์นี้  

1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบื้องหลังจาก 
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สิ่งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่  เช่นภาพนี้หมายถึงใคร ข้อความ
นี้หมายถึงใครหรือสถานการณ์ใด  เรื่องนี้ควรยกย่องหรือต าหนิใคร  เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร ผู้เขียนมี
ความเช่ืออย่างไร 

2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ( Analysis of Relationship ) เป็นการค้นหา 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 

2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์  มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด มีสิ่งใด 
สอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกัน  มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มี
ข้อความใดมีสิ่งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไรค ากล่าวใดสรุปผิด การตัดสินใจการกระท าอะไรไม่
ถูกต้อง สองสิ่งนี้เหมือนกันอย่างไร หรือแตกต่างกันอย่างไร 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ สิ่งใดเกี่ยวข้องมากทีสุ่ด สิ่งใดเกี่ยวข้องน้อย 
ที่สุด สิ่งใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์ หรือเรื่องราวมากที่สุด  การเรียนล าดับมากน้อยของสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เรียงล าดับความรุนแรง จ านวน 

2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์  เมื่อเกิดสิ่งนี้แล้วเกิดผลลัพธ์อะไรมาบ้าง 
ตามล าดับ การเรียงล าดับของเหตุการณ์ วงจรของสิ่งต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอน ผล
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร เช่น วงจรของสัตว์ 

2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ การกระท าแบบนี้ท าเพื่ออะไร การท าบุญ 
ตักบาตร(สุขใจ) เมื่อท าอย่างนี้แล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ท าอย่างนี้มีเป้าหมายอะไร 

2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล  สิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ หากไม่ท าอย่างนี้ผลจะเป็น 
อย่างไร ข้อความใดเป็นเหตุผลแก่กันหรือขัดแย้งกัน 

2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ไปในรูปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็วเหมือนนก ระบบ 
ประชาธิปไตยเหมือนกับระบบการท างานของร่างกาย 

3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ ( Analysis of Organization  Principles ) หมายถึง การ 
ค้นหาโครงสร้างเชิงระบบเรื่องราว สิ่งของและการท างานต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นด ารงอยู่ได้ในสภาพ
เช่นนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก  มีหลักการอย่างไร  มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใด
เป็นตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการคิดวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุด  การที่จะ
วิเคราะห์เชิงหลักการได้ดี  จะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อน  เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ จะท าให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ประกอบด้วย 
  3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาของโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เช่น การท าวิจัยมี
กระบวนการท างานอย่างไร สิ่งนี้บ่งบอกถึงความคิดหรือเจตนาอะไร ค ากล่าวนี้มีลักษณะอย่างไร (เชิญ
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ชวน โฆษณาชวนเชื่อ) โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างไร ส่วนประกอบของสิ่งนี้มีอะไรบ้าง 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ แล้วสรุป
เป็นค าตอบหลักได้ หลักการของเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร เหตุใดความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จึงไม่มีท่าจะยุติลงได้ หลักการในการสอนของครูควรเป็นอย่างไร 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บลูม ( Bloom) ได้กล่าวถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหาของสิ่ง
ต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของบลูม (Bloom อ้างถึงใน (สริวัฒน์, 2549) ที่กล่าวว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หมายถึงรูปแบบความสามารถในการแยกแยะ          เพื่อหา
ส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร 
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและเป็นเหตุอย่างนั้นอาศัยหลักอะไร  ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
แบ่งแยกประเด็นส าคัญออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

1. วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งต่างๆ  หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่ 
ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญ หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล  

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือ 
เหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร 

3. วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่งของ  เรื่องราว  
และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็น
หลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร 
 จากการศึกษาแนวคิดหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
แผนภูมิต่อไปนี้ 
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ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม  
     

 

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

1. ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gathering)  
การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียน  ให้สังเกต  สงสัย 
กระตุ้นความสนใจ ตั้งข้อสงสยั ก าหนดเป้าหมายเพื่อ
รวบรวมข้อมูล 

2. ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู ้(Processing) 
เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคดิวิเคราะห์ 
โดยใช้แผนภาพความคิดมาจัดความคิดให้เป็นระบบ  
เช่น การจ าแนก จัดล าดับเช่ือมโยง และวางแผน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)   
ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดยมีการตรวจสอบเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละ
ขั้นตอนสรุปเป็นความรู้ความคิดรวบยอด 

4. ขั้นประเมินเพื่อเพิม่คุณค่า (Self-regulating)  
เป็นการประเมิน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และปรับเพ่ิม
คุณค่าด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

 
ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ 
 

 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการ GPAS 
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ค าถามการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการGPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  
GPAS อยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อน
เรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน GPAS ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและ
หลังเรยีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนเทศบาล 
อ้อมน้อย  อ าเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 
ห้องเรียน รวม 30  คน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอ 

กระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling ) ด้วยวิธกีารจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

2.2.1 ความสามสารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกระบวนการ  
GPAS 
 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 โดยจัดการ

เรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน   คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบเรียน 
 

4. เนื้อหาที่ใช้ในการท าวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระ

เศรษฐศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หน่วยที่ 15 เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมีรายละเอียด
ของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกันและ
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เช่น น้ ามัน ป่าไม้ ทองค า ถ่านหิน แร่  การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กระบวนการ GPAS หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
หรือโครงสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 4 ประการเรียกว่า GPAS โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดังนี้ 1.)ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gathering) การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้
สังเกต  สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตั้งข้อสงสัย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล  2.) ขั้นวิเคราะห์
และสรุปความรู้ (Processing) เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพ
ความคิดมาจัดความคิดให้เป็นระบบ  เช่น การจ าแนก จัดล าดับเชื่อมโยง และวางแผนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  3.) ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 
โดยมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอนสรุปเป็นความรู้
ความคิดรวบยอด  4.) ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า (Self – regulating)  เป็นการประเมิน เพื่อปรับปรุง
แก้ไข และปรับเพิ่มคุณค่าด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   หมายถึง กระบวนการท างานของสมองที่ท าให้เกิด
ปัญญา เพื่อท าการจ าแนกแยกแยะ และแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของข้อมูลออกให้เป็นส่วนย่อยๆ 
เป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ การประเมินผล หรือ
สรุปใจความส าคัญของสิ่งนั้นๆ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถวัดได้ 3 ด้านได้แก่ 
1.) วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งต่างๆ  หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาว่า
อะไรส าคัญ อะไรจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล เป็นการวินิจฉัยสิ่งนั้นๆ
หรือเหตุการณ์นั้นๆ จัดเป็นชนิดใดหรือลักษณะใด เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น 2.) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันธ์กัน
อย่างไร  3.) วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่งของ  เรื่องราว 
และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็น
หลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร การวิเคราะห์จะวิเคราะห์ได้ดี จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ความส าคัญและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยวัดจากการท าแบบทดสอบคิด
วิเคราะห์แบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมี 9 คะแนนเต็ม โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตาม
รูบริค  ซึ่งแบ่งออกเป็นคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ 3 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3 
คะแนน และการวิเคราะห์หลักการ 3 คะแนน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ทักษะและเจตคติ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
GPAS วัดได้จากการท าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งวัด
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ได้จากแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เป็นแบบสอบถามปลายปิดให้มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 12 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ และด้านประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ โดย
ใช้แบบสอบความคิดเห็นของผู้วิจัยที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert) 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 ภาคเรียนที่  2             
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  GPAS มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 

2. ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

3. ผู้สอนได้แนวทางในการจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เพื่อใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ         

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

2.1 หลักการ/แนวคิด การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  
2.2 ทักษะการคิดในโครงสร้าง GPAS 
2.3 โครงสร้างกระบวนการ GPAS 
2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของกระบวนการ GPAS 

 3.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  3.1 ความหมายของทักษะการคิด 

3.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
3.3 ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ 

  3.4 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบGPAS 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 

ความน า 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี   เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษา
ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2565)  ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความ
รอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์  และศีลธรรม  สามารถก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงความเจริญด้านเทคโนโลยี  ด้านการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการคมนาคม การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก เพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนโยบายเทศบาลนครอ้อมน้อยในการพัฒนาเยาวชนของชาติโดย
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันต ิ

 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยได้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552  และได้ปรับปรุงตลอดมาตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสภาพ
สังคม เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นผลความคาดหวังในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนและเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามความมุ่งหวังที่ได้ก าหนดไว ้
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  ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2560 
โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะมีบทบาทต่างจริงจังและครบถ้วนทุกบริบทในปี  ท าให้
สถานศึกษา  ต้องพยายามปรับระบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสภาพสังคมในรูปแบบ
ประชาคมอาเซียนที่ใกล้เข้ามา  นอกจากนี้ยังต้องอนุรักษ์  และรักษาสภาพสังคม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนั้นจ าเป็นต้องสอดแทรกความรู้ ทักษะ และความเป็นมาของท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นความเป็นไทย  เป็นเหตุให้การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2561 ได้จัดรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)  
และน าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
เป็นส่วนหนึ่งของพลโลก และมีความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
อัตภาพ 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย  เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  เพื่อผลิตคนดีของชาต ิ
หลักการ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเน้นความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ 
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีสภาพยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ 
เรียนรู ้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ 
 จุดมุ่งหมาย 

1.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2.   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
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3.   นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
4.   นักเรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานได้ส าเร็จและท างานร่วมกับ 

ผู้อื่นได ้
5.   นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และจิตใจที่ดี   
6.   นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ และสิ่งมอมเมา 
7.   นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะและกีฬา  
8.   นักเรียนเห็นคณุค่า และภูมิใจในความเป็นไทย ศลิปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการ 

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ
ดังนี้   

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม   

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่าง
สันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการ
ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
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มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4   ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีล 
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตารางที่ 1โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/
กิจกรรม 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

     ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษา  

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
320 

(8 นก.) 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
80 80 80 80 80 80 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
40 40 40 80 80 80 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน
(พื้นฐาน) 

840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 

880 
 (22 
นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 รายวิชา/
กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ชั่วโมง 
ปีละไม่น้อยกว่า  200  

ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า  

1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง/ป ี
ไม่น้อยกว่า  1,200  

ชั่วโมง/ปี 

รวม 3 ปีไม่น้อย
กว่า  3,600 
ชั่วโมง 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22102  รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2        

เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ เรื่อง โครงสร้างและสาร
โดยสังเขปของพรไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ คุณธรรมและข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อ
การด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดและมีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด 

ศึกษาอธิบายกระบวนการในการตรากฎหมายปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ  
และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  ข้อมูล  ข่าวสารทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการอภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน  
ภูมิภาคเอเชียวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม  วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ปริมาณการ  การกระจายของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิต
ในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการประชาธิปไตย  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
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กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
   
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1  ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10,ม.2/11  
ส1.2  ม.2/1,ม.2/2   
ส2.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4  
ส2.2  ม.2/1,ม.2/2         
ส3.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4  
ส3.2  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
รวม  21  ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา ส 22102  สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท2ี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส22102   รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2    
เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เรื่องน่ารู้
พระไตรปิฎก
และหลักธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาและ
เพลงสยามมา
นุสติ 

ส1.1 ม.2/7 อธิบาย
โครงสร้างและสาระ
โดยสังเขปของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส1.1 ม .2/8 อธิบาย
ธรรมคุณและข้อธรรมที่
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
ห รื อ ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดเห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม 

-โครงสร้าง และสาระสังเขป
ของพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎกและพระอภิธรรม
ปิฎก 
- พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม      
- กลฺยาณการี กลยฺาณ  ปาปการี  
จ ปาปก   ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว 
- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย      
การสั่งสมบุญน าสุขมาให้     
- ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก 
ปฏิวนฺทน  ผู้บูชาเขาย่อมได้รับ
การบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อม
ได้รับการไหว้ตอบ 

4 5 

2 
 
 
 
 

 

การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

 
 

 

ส1.1 ม.2/9  เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ คือ วิธี
คิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรมและวิธีคิดแบบ 

- การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี 
คือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ 
ธรรมสัมพันธ์ 
- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 

3 5 
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หน่วย

ท่ี 

 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
ชั่วโมง 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 

  อรรถธรรมสัมพันธ์หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 
ส1.1 ม.2/10  สวดมนต์ 
แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอา
นาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น
อานาปานสต ิ
- น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

4 วันส าคัญทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 
และศาสนพิธี 
 

ส 1.2 ม.2/3วิเคราะห์
คุณค่าของ ศาสนพิธี 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.2/4  อธิบายค า
สอนที่เกี่ยวเนื่องกับ วัน
ส าคัญทางศาสนา และ
ปฏิบัติตน ได้ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.2/5  อธิบาย
ความแตกต่างของศาสน
พิธีพิธีกรรม ตาม  แนว
ปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ 
เพื่อ 
น าไปสู่การยอมรับ และ
ความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 

- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
- การท าบุญตักบาตร 
- การถวายภัตตาหารสิ่งของที่
ควรถวายและสิ่งของต้องห้าม
ส าหรับพระภิกษุ 
- การถวายสังฆทาน เครื่อง
สังฆทาน 
- การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
- การจัดเครื่องไทยธรรม 
เครื่องไทยทาน 
- การกรวดน้ า 
- การทอดกฐิน  การ
ทอดผ้าป่า 
- หลักธรรมเบื้องต้นที่
เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอัฎฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 
- ระเบียบพิธีและการปฏิบัติ
ตนในวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน
เทโวโรหณะ 

4 5 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 ม.2/11วิเคราะห ์
การปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมทางศาสนาที่ 
ตนนับถือ เพื่อการด ารง 
ตนอย่างเหมาะสมใน 
กระแสความ 
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกและการอยู่รวมกัน 
อย่างสันติสุข 

-  ศาสนพิธี  พิธีกรรม 
แนวปฏิบัติของศาสนา
อื่นๆ 
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 
(ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 
8) 
 

2 3 

6 พลเมืองดีตาม
วิถีประชา 
ธิปไตย 

ส 2.1 ม. 2/2เห็นคุณค่า

ในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ  บทบาท  

สิทธิเสรีภาพหน้าที่ใน

ฐานะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

- สถานภาพ  บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- แนวทางส่งเสริมให้
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

3 4 

7 กฎหมายกับการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ส2.1 ม. 2/1 อธิบายและ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
ส 2.2 ม. 2/1 อธิบาย
กระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและครอบครัว 
   -  กฎหมายผู้เยาว์ 
   -  กฎหมายบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
   -  กฎหมายแพ่ง
เกี่ยวกับครอบครัว 
กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน
และประเทศ 
    -  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

-        -  กฎหมายเกี่ยวกับการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-    กฎหมายแรงงาน-    

4 4 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
 

 
 

 
 

กฎ  กฎหมายปกครอง 
กระบวนการตรากฎหมาย 

-     ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
-    ขั้นตอนการตรากฎหมาย 

  

8 เหตุการณ์และ
การเปลี่ยน 
แปลงส าคัญของ
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ของไทย 

ส 2.2 ม. 2/2วิเคราะห์
ข้อมูล  ข่าวสารทาง
การเมือง  การปกครอง
ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัย 
ปัจจุบัน 

- เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงส าคญัของระบอบ
การปกครองของไทย 
- หลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร
เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

3 5 

9 สถาบันทาง
สังคม 

ส 2.1 ม.2/3วิเคราะห์
บทบาท  ความส าคัญ
และความสัมพันธ์ของ
สถานบันทางสังคม   

- บทบาท ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคม 
 1 สถาบันครอบครัว 
2. สถาบันการศึกษา 
3. สถาบันศาสนา 
4. สถาบันเศรษฐกิจ 
5. สถาบันการเมืองการปกครอง 

3 5 

10 วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

ส. 2.1 ม. 2/4อธิบาย
ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นาไปสู ่
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

- ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย  และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

3 4 

11 
 

การออมและการ
ลงทุน 
 

ส 3.1 ม. 2/1วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ลงทุนและการออม 
 

- ความหมายและความส าคัญ
ของการลงทุนและการออมต่อ
ระบบเศรษฐกิจการบริหาร
จัดการออมเงิน  และการลงทุน 

4 5 



  31 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
 

 
 

 
 

ภาคครัวเรือนปัจจัยของการ
ลงทุน และการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ยรวมทั้งปัจจัย

อื่นๆ  ปัญหาของการลงทุนและ
การออมในสังคมไทย 

 
 

 
 

12 การผลิตสินค้า
และบริการ 

ส 3.1 ม. 2/2อธิบาย
ปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ 
 

- ความหมาย ความส าคัญ และ
หลักการผลิตสินค้า และบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ส ารวจการผลติสินค้าใน
ท้องถิ่นว่า มีการผลิตอะไรบ้างใช้
วิธีการผลิตอย่างไร  มีปัญหาด้าน
ใดบ้าง 
-  มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้
ที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ 
- น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์
การผลิตสินค้า และบริการใน
ท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

5 4 

13 เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
ผลิตสินค้า และ
บริการ 

ส 3.1  ม. 2/3 เสนอ
แนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- หลักการและเป้าหมาย ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
ผลิตสินค้า และบริการในท้องถิ่น 

- ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่น 

4 4 

14 การคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
ส 3.1 ม. 2/4 อภิปราย
แนวทางการคุ้มครอง
สิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 
 

- การรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ
และประโยชน์ตามกฎหมาย 

4 4 
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หมายเหตุ:อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปี  80:20 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
 

 
 

 
 

ผู้บริโภค 

- แนวทางการปกป้องสิทธิ
ผู้บริโภค 

 
 

 
 

15 ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ 

ส 3.2 ม. 2/1 อภิปราย
ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ 

ส 3.2 ม. 2/2 
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

ส 3.2 ม. 2/3 
วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อ 
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ 
ส 3.2 ม. 2/4 วิเคราะห์
การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้าปริมาณ
การผลิตและราคา
สินค้า 

- ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง 

- หลักการและผลกระทบการ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
- การกระจายของทรัพยากรโลก
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เช่น 
น้ ามัน ป่าไม้ ทองค า ถ่านหิน แร่ 

- การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
 

12 9 

                                                                                                รวมทุก
หน่วย 

58 70 

                                                                                            สอบ 2 30 

                                                                                                  รวมทั้งปี 80 100 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า หลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
จ านวน 12 ชั่วโมง  ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  หลักการ
และผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของ
ทรัพยากรโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต 
และราคาสินค้าเช่น น้ ามัน ป่าไม้ ทองค า ถ่านหิน แร่  การแข่งขันทางการค้าในประเทศ และ
ต่างประเทศ  ซึ่งจากตัวชี้วัดและสาระส าคัญที่ปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเนื้อหาวิชา
เป้าหมายหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว ได้เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในด้านการคิดโดยเฉพาะการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเลือกหน่วยการเรียนรู้
ดังกล่าวมาใช้ในการวิจัย 
 

การจัดการเรียนรู้แบบGPAS 

             หลักการ/แนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS  

กรอบการพัฒนาการคิดโดยใช้กระบวนการ GPAS เกิดขึ้นจากการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องการหารูปแบบแนวทางในการพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียน  จึง
เริ่มต้นด้วยการตั้งคณะท างานขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมี โกวิท  ประวาลพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษา ท าการศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นคณะท างานได้
สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นได้กรอบพัฒนาการคิด  หรือโครงสร้างทักษะกระบวนการคิด  4  
ประการ  คือ การรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering) การจัดกระท าข้อมูล(Processing) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) และการก ากับตนเอง (Self – regulating) เรียกย่อๆว่า  GPAS โดย
น าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของโครงสร้างทักษะกระบวนการคิดนั้นมาใช้  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering)  
- ก าหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล(Focusing Skills) 
- ก าหนดเป้าหมาย(Goal Setting) 
- สังเกตด้วยประสาทสัมผัส(Observing)   
- รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  (Collecting)  
- เลือกข้อมูลมาใช้ (Selecting)  
- บันทึกข้อมูล (Encoding  &  Recording)  
- ดึงข้อมูลเดิมมาใช้และย่อความ (Retrieving  & Summarizing)    
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ขั้นที่ 2 การจัดกระท าข้อมูล(Processing)  

- จ าแนก(discriminating)  
- เปรียบเทียบ(Comparing)  
- จัดกลุ่ม(Classifying)  
- จัดล าดับ(Sequencing)  
- สรุปเชื่อมโยง(Connecting) 
- ไตร่ตรองด้วยเหตุผล(Reasoning)   
- วิจารณ์(Criticizing)   
- ตรวจสอบ(Verifying) 

ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)   
- ประเมินทางเลือก(Alternative  assessment) 
- เลือกทางเลือก(Selecting  alternative)  
- ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์(creative)  
- ขยายความรู้ให้จริงมากขึ้น(expanding  scenario)   
- การวิเคราะห์(analysis)  
- การตัดสินใจ (decision making)  
- การน าความรู้ไปปรับใช้(transferring)  
- การแก้ปัญหา(problem solving)  
- การคิดวิจารณ์(critical thinking)   
- การคิดสร้างสรรค์(creative  thinking) 

ขั้นที่ 4 ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  (Self – regulating)  
- การตรวจสอบและควบคุมการคิด(Meta Cognition) 
- การสร้างค่านิยมการคิด(Thinking Value) 
- การสร้างนิสัยการคิด (Thinking  Disposition)   

ทักษะกระบวนการคิด GPAS จึงเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เริ่มจากการที่ครูออกแบบการเรียนรู้โดยครูต้องก าหนดว่านัดเรียนจะ
สรุปความรู้จากเรื่องที่เรียนเป็นข้อความรู้ จากการเรียบเรียงความคิดของตนเองในการสรุปความคิด
รวบยอด ความสัมพันธ์หลักการและทฤษฎีที่เรียนรู้นั้น กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นได้เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล และเลือกข้อมูล
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นการน าข้อมูลมาจัดกระท าเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่  จ าแนกเพื่อให้ได้ความรู้
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ตามที่ก าหนดไว้  จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  สิ่งที่ได้
จากกระบวนการเหล่านี้  จะตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะกลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของ
ผู้เรียน  และสะท้อนออกมาในภาระงานหรือการปฏิบัติที่ครูมอบหมาย เพื่อวัดและประเมินผลในเรื่อง
ที่สอนการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูต้องฝึกการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนการ
คิด พูด ท า เสมอๆ  เพื่อปรับปรุงงานในขณะด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น (วณชิวฒันวรชยั, 2559)   
 

      ทักษะการคิดในโครงสร้าง (GPAS)  

ทักษะการคิดในโครงสร้าง GPAS มีทักษะที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนี ้

ทักษะการคิดในโครงสร้าง (GPAS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 ทักษะการคิดในโครงสร้าง (GPAS) 

(ที่มาจาก ตาณิกา   เงินฝรั่ง.2556:14) 
 
 
 

ทักษะกำรคิด 
ขั้นสูง 

ทักษะกำรคิด 
ขั้นพื้นฐำน 

ขั้นที่ 1 กำรรวบรวมข้อมูล (Gathering 

ขั้นที่ 3 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (Applying)   

 

 

ขั้นที่ 4  กำรควบคุมก ำกับตนเอง  
(Self  – regulating) 

 

ขั้นที่ 2 กำรจัดกระท ำข้อมูล  (Processing 
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1. ทักษะการคิดระดับการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1.1 การก าหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล (Information Gathering Skill) หมายถึง การ

ก าหนดขอบเขตการศึกษาและมุ่งความสนใจไปในทิศทางตามจุดประสงค์ที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน 
เพื่อที่จะได้คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การสังเกตด้วยประสาทสัมผัส หมายถึง การรับรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่มีการ
ใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้สังเกต ในการเสนอข้อมูล ข้อมูลจากการสังเกตมีทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.3 การบันทึกข้อมูล หมายถึง กระบวนการประมวลข้อมูลของสมอง เมื่อรับสิ่งเร้าจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะได้รับการบันทึกไว้ในความจาระยะสั้น หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ต่อๆ ไป 
ข้อมูลนั้นจะต้องเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัสเพื่อนาไปเก็บไว้ในความจาระยะยาว ซึ่งจะสามารถเรียก
ข้อมูลมาใช้ได้ภายหลังโดยการถอดรหัส 

1.4 การดึงข้อมูลเดิมมาใช้และสรุปความ หมายถึง การน าข้อมูลที่มีอยู่น ากลับมาใช้ใหม่ และ
การจับใจความส าคัญของเรื่องที่ต้องการสรุปแล้วเรียบเรียงให้กระชับครอบคลุมสาระส าคัญ 
2. ทักษะการคิดระดับการจัดกระท าข้อมูล 

2.1 การจ าแนก (Discriminating) หมายถึง การแยกแยะสิ่งต่างๆ ตามมิติที่ก าหนด 
2.2 การเปรียบเทียบ (Comparing) หมายถึง การค้นหาความเหมือนและหรือ ความแตกต่าง

ขององค์ประกอบต้ังแต่ 2 องค์ประกอบขึ้นไป เพ่ือใช้ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเกณฑ์เดียวกัน 
2.3 การจัดกลุ่ม (Classifying) หมายถึง การน าสิ่งต่างๆ มาแยกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่ได้รับ

การยอมรับทางวิชาการ หรือยอมรับโดยทั่วไป 
2.4 การจัดล าดับ (Sequencing) หมายถึง การน าข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา จัดเรียงให้

เป็นล าดับ 
2.5 การสรุปเชื่อมโยง (Connecting) หมายถึง การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างมี

ความหมาย 
2.6 การไตร่ตรองด้วยเหตุผล (Reasoning) หมายถึง ความสามารถในการบอกที่มาของสิ่ง

ใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ หรือสิ่งที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมนั้นได้ 
2.7 การวิจารณ์ (Criticizing) หมายถึง การท้าทายและโต้แย้งข้อสมมุติฐานที่อยู่เบื้องหลัง

เหตุผลที่โยงความคิดเหล่านั้น เพื่อเปิดทางสู่แนวความคิดอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นไปได้ 
2.8 การตรวจสอบ (Verifying) หมายถึง การยืนยันหรือพิสูจน์ข้อมูลที่สังเกตรวบรวมมาตาม

ความถูกต้องเป็นจริง  
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3. ทักษะการคิดระดับการประยุกต์ใช้ 
3.1 การใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การน าความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ

ไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 
3.2 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะหลักการองค์ประกอบ

ส าคัญหรือส่วนย่อย ตลอดจนหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การน าความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์มาผสมผสาน

สร้างสิ่งใหม่ที่มีลักษณะต่างจากเดิม 
3.4 การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง การพิจารณาเลือกตัวเลือกตั้งแต่ 2 ตัวเลือก

ขึ้นไป ทางเลือกนั้นอาจเป็นวัตถุสิ่งของ หรือแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3.5 การน าความรู้ไปปรับใช้ (Transferring) หมายถึง การถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ 
3.6 การแก้ปัญหา (Problem solving) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยากเพื่อ

จุดประสงค์ในการแก้ไขสถานการณ์หรือให้ปัญหานั้นหมดไป 
3.7 การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถ ในการพิจารณา

ประเมินและตัดสินสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง โดยการพยายามแสวงหา
คาตอบที่มีความสมเหตุสมผล 

3.8 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด ได้อย่าง
กว้างไกล หลายทิศทางอย่างเป็นกระบวนการ โดยใช้จินตนาการที่หลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดความ
แปลกใหม่ในการสร้าง ผลิต ดัดแปลงงานต่างๆ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยง ระหว่างประสบการณ์เก่ากับ
ประสบการณ์ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คิดมีอิสระทางความคิด 
4. การก ากับตนเอง 

4.1 การตรวจสอบและควบคุมการคิด (Meta-cognition) หมายถึง การที่บุคคล รู้ถึงความคิด
ของตนเองในการกระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใช้ความรู้นั้น
ในการควบคุมหรือปรับการกระท าของตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผน การควบคุมก ากับการ
กระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล 

4.2 การสร้างค่านิยมการคิด (Thinking Value) หมายถึง การคิดเพื่อประโยชน์ในระดับต่างๆ 
ได้แก่ เพื่อประโยชน์ตน กลุ่มตน เพื่อสังคมและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ทุกองค์ประกอบ 

4.3 การสร้างคุณค่าทางการคิด (Thinking Disposition) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของการ
กระท าของคนที่มีสติปัญญา การตัดสินใจที่จะแก้ปัญหา จะไม่กระท าทันทีทันใดก่อนจะมีข้อมูล
หลักฐานชัดเจน นิสัยแห่งการคิด คือ รู้ว่าจะใช้ปัญญา ท าอย่างไรเมื่อไม่รู้ค าตอบ นิสัยแห่งการคิดที่ดี
ควรมีดังนี้ 
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4.3.1 นิสัยการคิดที่ดีต้องกล้าเสียงและผจญภัย (กล้าที่จะคิด) 
4.3.2 นิสัยการคิดที่ดีต้องคิดแปลก คิดแยกแยะ ชี้ตัวปัญหา คิดส ารวจไต่สวน 
4.3.3 นิสัยการคิดที่ดีต้องสร้างค าอธิบาย และสร้างความเข้าใจ 
4.3.4 นิสัยการคิดที่ดีต้องสร้างแผนงานและมีกลยุทธ ์
4.3.5 นิสัยการคิดที่ดีต้องเป็นการใช้ความระมัดระวังทางสติปัญญา (ใช้สติปัญญา

ระแวดระวัง) และแม่นยาถกูต้องแน่นอนเที่ยงตรง 
4.3.6 นิสัยการคิดที่ดีต้องเพื่อถามหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นและประเมินเชิงเหตุผล 
4.3.7 นิสัยการคิดที่ดีต้องเป็นไปเพื่อเกิดการรู้คิด หรือคิดในสิ่งที่คิด 

 

          โครงสร้างของกระบวนการ GPAS 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) น าเสนอโครงสร้างของ GPAS เป็นดังนี ้

 
  โครงสรา้งทักษะกระบวนการ GPAS แบบที่ 1 

 
1 Self-regulating การก ากับตนเอง  

      2 Applying การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3 Processing การจัดกระท าข้อมูล  

      4 Gathering การรวบรวมข้อมูล  
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS แบบที ่1 
 ( ที่มาจาก ตาณิกา   เงินฝรั่ง.2556:17 ) 

 
ทั้ง 4 ทักษะกระบวนการคิดนี้เรียงล าดับเป็นลักษณะระดับคุณภาพ จากต่ าไปหาสูง แต่เมื่อ

พิจารณา Self-regulating การก ากับตนเองและเรียนรู้ได้เองนั้น ควรก ากับทบทวนตรวจสอบการ
ด าเนินงานของตนเองได้ในทุกขั้นตอน จะท าให้งานพัฒนาขึ้นเพราะ มีการตรวจสอบปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา จงึนาไปสู่โครงสร้างที ่2 
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                                    โครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS  แบบที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS แบบที่ 2 
( ที่มาจาก ตาณิกา   เงินฝรั่ง.2556:18 ) 

โครงสร้างที่สองนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการก ากับ ทบทวนการด าเนินงานของตนเอง เมื่อ
พบว่ายังไม่ดีสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น จะเห็นได้จากหัวลูกศรที่สามารถยอ้นกลับไปกลับมาได ้ 
 

โครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS แบบที ่3  

แผนภาพที่ 4 โครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS แบบที่ 3 
( ที่มาจาก ตาณิกา   เงินฝรั่ง.2556:18 ) 

 

 

Gathering 

Self-regulating 

Applying Processing 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง-S 

 

เลือกขอ้มูล-G 

 
จดักระท าขอ้มูล-P 

 

แกปั้ญหา-A 

 

น าความรู้ไปปฏิบติั-A 
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การปฏิบัติตามขั้นตอน G P A ก็จะเป็นการปลูกฝัง S โดยอัตโนมัติ เมื่อฝึกบ่อยๆก็จะเกิด 
ทักษะการคิดและมีนิสัยรักการคิดซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โครงสร้างนี้ได้รับค าชี้แนะจากที่ปรึกษาของโครงการ คือ โกวิท ประวาลพฤกษ ์ว่าควรปรับให้
น าไปใช้ได้ง่ายขึ้นเป็นวงจรครบกระบวนการ ดังนั้นในโครงสร้างนี้จึงเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เริ่มต้นจากการที่ครูออกแบบการเรียนรู้ โดย
ครูต้องก าหนดว่านักเรียนควรสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียนเป็นข้อความรู้ จากการเรียบเรียงความคิด
ของตนเองในการสรุปความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์หลักการ ทฤษฎี ที่เรียนรู้นั้น กระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกข้อมูลส าคัญเกี่ยวข้องเป็น น าข้อมูลมาจัดกระท า มาจัดข้อมูลเป็นกลุ่ม 
เป็นหมวดหมู่จ าแนก เพื่อให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะ
กลายเป็นตัวตน เป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน เมื่อฝึกฝนเช่นน้ีบ่อยครั้งจะน าไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตลอดการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูต้องฝึกโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนการคิด  
พูด ท าเสมอๆ เพื่อปรับปรุงงานในขณะด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น(ธรฤทธิ์, 2552) ยังกล่าวอีกว่า จาก
โครงสร้างนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและจุดเน้นของ GPAS คือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เสาะหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นที่ 1 ครูก าหนดเป้าหมายที่เป็นงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน  แล้ว
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นๆ  

ขั้นที่ 2 นักเรียนลงมือศึกษาความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล เลือกข้อมูลส าคัญแล้วน ามาจัดกระท า
เป็นหมวดหมู่ จ าแนก เพื่อให้ผลงาน/ชิ้นงานตามที่ครูก าหนด  

ขั้นที่ 3 นักเรียนเสนอแนวทางการนาความรู้ไปปฏิบัติหรือแก้ปัญหา บางกรณีอาจน าไป
ปฏิบัติจริงหรือแก้ปัญหาจริง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางของ
กระบวนการ GPAS ผู้วิจัยได้เลือกโครงสร้างทักษะกระบวนการ GPAS แบบที่ 2 เพราะสามารถแสดง
ถึงกระบวนการท างานได้อย่างชดเจน เช่น ในการจัดการเรียนการสอนถ้าเนื้อหาใดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ
สามารถย้อนกลับมาทบทวนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ จะเห็นได้จากหัวลูกศรที่สามารถย้อนกลับไป
กลับมาได้ ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังนี้  

3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gathering)  
เริ่มจากการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้สังเกต สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตระหนักใน 

ปัญหาตั้งสมมุติฐาน ตั้งข้อสงสัย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล 
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4. ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing) 
เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพความคิดมาจัด 

ความคิดให้เป็นระบบ  เช่น การจ าแนก จัดล าดับเชื่อมโยง และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)   
ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดยมีการตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดี 

กว่าเดิมในแต่ละขั้นตอนสรุปเป็นความรู้ความคิดรวบยอด 
6. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  (Self – regulating) 

เป็นการประเมินเชิงระบบเพื่อให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลไก ทีมงานและตนเอง เพื่อ 
ปรับปรุงแก้ไข และปรับเพิ่มคุณค่าด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การ
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

จากการขั้นตอนการด าเนินการของกระบวนการ GPAS มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันซึ่ง
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการวิจัย ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
ขั้นตอนการสอน 
ด้วยกระบวนการ 

GPAS 
บทบาทคร ู บทบาทนักเรยีน 

 
ขั้นที่ 1 

ขั้นรวบรวมข้อมูล 
(Gathering) 

- กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียน 
และเสนอปัญหาหรือ
สถานการณ ์โดยครูเป็นผู้ตั้ง
ค าถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
หาค าตอบด้วยตนเอง 

- ค้นหาค าตอบ  แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล จากที่ครูตั้ง
ค าถาม 
 

 
ขั้นที่ 2 

ขั้นวิเคราะห์และ 
สรุปความรู้ 

(Processing) 

  การฝกึผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
- ตั้งค าถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการจ าแนกข้อมูล 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่มเรียงล าดับ 
โยงความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ข้อมูล 

- น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความรู้
ความเข้าใจเพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูลด้วยการจ าแนกข้อมูล
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม
เรียงล าดับโยงความสัมพันธ์
ของเนื้อหาข้อมูล 

       ขั้นที ่3 
ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ 

ใช้ความรู้ 
(Applying)   

- ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล 
เนื้อหา พร้อมกับบอกแนว
ทางการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- น าเสนอความส าเร็จของงาน
ที่ปฏิบัติ อย่างเป็นขั้นตอน  
โดยสรุปเปน็ความรู้ความคิด
รวบยอด 

 
ขั้นที่ 4 

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่ม
คุณค่า   

(Self – regulating) 
 
 
 

 

- กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมิน
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยมที่
ดีของตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ท างานนั้น ให้นักเรียนบอกแนว
ทางการน าความรู ้วิธีการ
ท างานกระบวนการแก้ปัญหา 
และค่านิยมทีด่ีไปใช้ในชีวิตจริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม 

- วิเคราะห์และประเมินตนเอง
ว่าได้รับความรู้ใด เกิดทักษะ 
เกิดเจตคติและค่านิยมใด
เพิ่มพูนขึ้นจากการท างานนั้น 
และน าไปใช้ในชีวิตจริง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ความหมายของทักษะการคิด 

นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการคิดไว้ดังนี ้
(Atkinson, 1967)กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองอันเนื่องมาจากการใช้สัญลักษณ์
แทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง(Bruno, 1983) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทาง
สมองที่ใช้สัญลักษณ์จินตภาพ ความคิดเห็น และความคิดรวบยอด แทนประสบการณ์ในอดีต ความ
เป็นไปได้ในอนาคต และความเป็นจริงที่ปรากฏ การคิดจึงท าให้คนเรามีกระบวนการทางสมองใน
ระดับสูง กระบวนการเหล่านี้ได้แก่ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา จินตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ (Matlin, 1992)กล่าวว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็น
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจ า การรื้ อฟื้นข้อมูล
เก่าหรือประสบการณ์ โดยที่บุคคลน าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัด 
รูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้
ได ้
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ “การคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด ด้วยการจ าแนกความ
แตกต่างการจัดกลุ่มและการก าหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ กระบวนการที่ใช้ในการแปล
ความหมายของข้อมูล รวมถึงการสรุปอ้างอิงด้วยการจ าแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้อาจจะเป็นความจริงที่สัมผัสได้ หรือเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่
อาจสัมผัสได้ ตลอดจนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
เหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม สังคมรอบตัว   
และประสบการณ์ดังเดิมของมนุษย ์

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทน
สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการจัดระบบความรู้ ข้อมูล ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ ผลจากการจัดระบบสามารถ แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง เราจึงควรที่จะทราบเกี่ยวกับ
สมอง เช่นโครงสร้างทางสมอง และพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับการคิดในลักษณะใดบ้าง 
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ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการคิดวิเคราะห์ไว้   ดังนี ้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ให้ความหมายค าว่า “คิด” หมายความว่า ท าให้ปรากฏเป็นรูป 

หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนค านวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ 
ส่วนค าว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยก ออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นค า
ว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่าเป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วนๆ 
ในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้นๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสม
อย่างมีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะห์จึงสามารถกระท าได้
โดยการฝึกทักษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์   สามารถเสนอความคิดของตนและ
อภิปรายร่วมกัน ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยครูและนักเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิด
ของแต่ละคน โดยเช่ือว่า ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 

(เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น ความสามารถในการ
จ าแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิง เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

(ส. ม. แ. มูลค า, 2552) ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ วิเคราะห์ 
(Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่า
มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้  อย่างไรและมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะ เป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ เหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่ง
ส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 

(Marzano, 2001) อ้างถึงใน กวี  โพธิ์สุธา,2557:13) ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นความหมาย
ในการใช้เหตุผล และความละเอียดถี่ถ้วน ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 5 
ประเภท ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ได้แก่ 1.) ทักษะการจ าแนกเป็นทักษะในการจ าแนกส่วนย่อย
ต่างๆทั้งเหตุการณ์  เรื่องราววิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอก
รายละเอียดของสิ่งของต่างๆได้ 2.) ทักษะการจัดหมวดหมู่เป็นความสามารถในการจัดประเภท
จัดล าดับกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันโดยยึดโครงสร้างลักษณะ หรือคุณสมบัติที่
เป็นประเภทเดียวกัน 3.) ทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 4.)ทักษะการสรุปความเป็นความสามารถในการจับประเด็น และ
สรุปผลจากสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 5.) ทักษะการประยุกต์เป็นความสามารถในการน าความรู้หลักการ และ
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ทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆสามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

(Bloom, 1961)อ้างถึงใน นภัสวรรณ  จงสอน, 2556 : 47-48 ) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลที่สมบูรณ์ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นหมวดหมู่ รวมถึง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันและท าให้ทราบถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆที่จ าแนก
สาเหตุ และความส าคัญทั้งปวงของเรื่องๆนั้น 

(Ennis, 1985) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินข้อความได ้
ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัต ิ

(E.M, 1964) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบของ
ทัศนคติ ความรู้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจต้องการสืบค้นปัญหาที่มีอยู่ 
ความรู้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความอย่างเที่ยงตรงและ
การเข้าใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและความรู้ 

(ส าราญ, 2558) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด วิเคราะห์คือ การรู้จัก
พิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหา ความสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อ
หลอมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผล ก่อนที่จะตัดสินใจ  

(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555) ให้ความหมายของการคิด วิเคราะห์ว่าเป็น
การระบุเรื่องหรือปัญหา จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผล
หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอใน
การตัดสินใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหาที่
แม่นย ามีความละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆอย่าง
ช านาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือยืนยัน
เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อ ทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถวัดได้ 3 ด้านได้แก่ 1.) 
วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งต่างๆ  หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาว่าอะไร
ส าคัญ อะไรจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล จัดเป็นชนิดใดหรือลักษณะใด 
เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น 2.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร  3.) วิเคราะห์หลักการหมายถึง การค้นหาโครงสร้าง
ของระบบของวัตถุ สิ่งของ  เรื่องราว และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้น
อยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็นหลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร 
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การคิดวิ เคราะห์ เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่มี  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถด้านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้ง ทางด้าน
สติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็น  ทักษะที่ทุกคน
สามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ คือ การสังเกต การ เปรียบเทียบ การคาดคะเนและ
การประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแยกแยะประเภท การจัด หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผล
เชิงเหตุผล การศึกษาหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วย
เหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์ จึงเป็นทักษะ  การคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา 

(ส. ม. แ. มูลค า, 2552) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการท าความเข้าใจ
โดยการพยายามตีความข้อมูลที่ได้รับ เมื่อเกิดข้อสงสัยสมองจะพยายามคิดหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
มาอธิบายถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเพื่อประเมิน สิ่งต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่
เหมาะสมหรือเมื่อต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมด นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ (Analysis) 
หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใด สิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่ามี
องค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชือ่มโยงสัมพันธ์
กันอย่างไรและกล่าวโดยสรุปว่าการคิด วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญ
ของสิ่งที่ก าหนดให้ ดังนั้น การคิดวิเคราะห์ จึงมีความส าคัญต่อการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่ง หนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีความสอดคล้องและ 
สัมพันธ ์
(Bloom, 1961)อ้างถึงใน นภัสวรรณ  จงสอน, 2556 : 47-48 ) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้านดังนี ้

1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเน้ือหาของสิ่งต่างๆ ( Analysis of Element ) เป็น 
ความสามารถมนการแยกแยะได้ว่า  สิ่งใดจ าเป็นสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดประกอบด้วย 

3.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งนั้น  เหตุการณ์นั้นๆ จัดเป็นชนิดใด   
ลักษณะใด เพราะเหตุใด เช่นข้อความนี้ (ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ช่ัว) เป็นข้อความชนิดใด ม้าน้ าเป็นพืชหรือ
เป็นสัตว์ 

3.2 วิเคราะห์สิ่งส าคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดไม่ส าคัญ เป็นการค้นหา 
สาระส าคัญ ข้อความหลัก  ข้อสรุป  จุดเด่น  จุดด้อย ของสิ่งต่างๆ เช่นสาระส าคัญของเรื่องนี้ คืออะไร 
สิ่งส าคัญที่สุด สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดในสถานการณ์นี้  
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3.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบื้องหลังจาก 
สิ่งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่  เช่นภาพนี้หมายถึงใคร ข้อความ
นี้หมายถึงใครหรือสถานการณ์ใด  เรื่องนี้ควรยกย่องหรือต าหนิใคร  เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร ผู้เขียนมี
ความเช่ืออย่างไร 

4. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ( Analysis of Relationship ) เป็นการค้นหา 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 

4.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์  มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด มีสิ่งใด 
สอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกัน  มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  และมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มี
ข้อความใดมีสิ่งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไรค ากล่าวใดสรุปผิด การตัดสินใจการกระท าอะไรไม่
ถูกต้อง สองสิ่งนี้เหมือนกันอย่างไร หรือแตกต่างกันอย่างไร 

4.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ สิ่งใดเกี่ยวข้องมากที่สุด สิ่งใดเกี่ยวข้องน้อย 
ที่สุด สิ่งใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์ หรือเรื่องราวมากที่สุด การเรียนล าดับมากน้อยของสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เรียงล าดับความรุนแรง จ านวน 

4.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์  เมื่อเกิดสิ่งนี้แล้วเกิดผลลัพธ์อะไรมาบ้าง 
ตามล าดับ การเรียงล าดับของเหตุการณ์ วงจรของสิ่งต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอน ผล
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร เช่น วงจรของสัตว์ 

4.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ การกระท าแบบนี้ท าเพื่ออะไร การท าบุญ 
ตักบาตร(สุขใจ) เมื่อท าอย่างนี้แล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ท าอย่างนี้มีเป้าหมายอะไร 

4.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล  สิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ หากไม่ท าอย่างนี้ผลจะเป็น 
อย่างไร ข้อความใดเป็นเหตุผลแก่กันหรือขัดแย้งกัน 

4.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ไปในรูปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็วเหมือนนก ระบบ 
ประชาธิปไตยเหมือนกับระบบการท างานของร่างกาย 

5. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ ( Analysis of Organization  Principles ) หมายถึง การ 
ค้นหาโครงสร้างเชิงระบบเรื่องราว สิ่งของและการท างานต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นด ารงอยู่ได้ในสภาพ
เช่นนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก  มีหลักการอย่างไร  มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใด
เป็นตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการคิดวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุด  การที่จะ
วิเคราะห์เชิงหลักการได้ดี  จะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อน  เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ จะท าให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ประกอบด้วย 
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  5.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาของโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เช่น การท าวิจัยมี
กระบวนการท างานอย่างไร สิ่งนี้บ่งบอกถึงความคิดหรือเจตนาอะไร ค ากล่าวนี้มีลักษณะอย่างไร (เชิญ
ชวน โฆษณาชวนเช่ือ) โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างไร ส่วนประกอบของสิ่งนี้มีอะไรบ้าง  
  5.2 วิเคราะห์หลักการ เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ แล้วสรุป
เป็นค าตอบหลักได้ หลักการของเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร เหตุใดความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จึงไม่มีท่าจะยุติลงได้ หลักการในการสอนของครูควรเป็นอย่างไร 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บลูม ( Bloom) ได้กล่าวถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหาของสิ่ง
ต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ 
       องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

(ส. มูลค า, 2550) จ าแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้ 
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคัญของ  

สิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ เหตุการณ์ 
เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน 
ส าคัญต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่ เกี่ ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะน าเสนอการ  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไว้ 14 ประการ  

3. การวิเคราะห์หลักการเป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนส าคัญใน  
เรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่อง การระบุ
จุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่าน และ รูปแบบของภาษา
ที่ใช้ เป็นต้น สรุปได้ว่า ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ลักษณะ เป็นลักษณะที่แยกเป็นหลักๆ ให้
เห็นถึงความชัดเจนในการคิดวิเคราะห์ของเรื่องราวต่าง ๆดังนั้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ 
ที่จะน ามาใช้ในการคิดวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์วัตถุ วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์
ข้อความ วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สารเคมี เป็นต้น สรุปได้ว่า ในการ วิเคราะห์จะวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิง
กายภาพ เชิงรูปธรรม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนามธรรม โดยเฉพาะความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
หรือทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อันหลากหลายและ
บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน กิจกรรมที่ครูควรจัดให้ผู้เรียนจะอยู่ในรูปแบบการตั้งค าถาม 
การสังเกต การสืบค้น การ ท านาย เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดระดับสูง 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ประกอบด้วย 
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   1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความ
ของสิ่งนั้นขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 
   2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
   3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิง
วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ท าไม 
(Why) อย่างไร (How) 
   4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (ค าถาม) ค้นหาค าตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้
เรื่องนั้นเช่ือมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกีย่วข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่น าไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการท าให้เกิดสิ่งนีอ้ย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 
ถ้าท าเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ล าดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร   
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร  การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญา หรือใช้ความคิด
น าพฤติกรรม ผู้ที่คิดวิเคราะห์เป็น จึงสามารถใช้ปัญญาน าชีวิตได้ในทุกๆ สถานการณ ์เป็นบุคคลที่ไม่
โลภไม่เห็นแกต่ัวไม่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมที่จะ
สร้างสันติสุขในทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญสองเรื่อง คือ เรื่องความ 
สามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องกับเทคนิคการตั้งค าถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทั้งสอง
เรื่องมีความส าคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง (สุธารัตน,์ 2547)  
           ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

(เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2553) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี ้ 
1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  
2. ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปทั่วไป  
4. ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครั้งแรก 
5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม  
6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล  
7. เป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติอื่นๆ  
8. ช่วยในการแก้ปัญหา  
9. ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ 
10. ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล 
11. ช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่าง 
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(ส. มูลค า, 2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว ้ดังนี ้ 
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลเบื้องหลังองสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมา  

เป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่า เรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

2. ช่วยให้ส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏ ไม่ด่วนสรุปตาม 
อารมณ์ความรู้สึกหรืออคติ  

3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็นจริง ไม่หลงเชื่อข้ออ้าง 
ที่เกิดจากตัววัตถุเพียงอย่างเดียว 

4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจใน 
ครั้งแรก เป็นการมองอย่างครบถ้วนในแง่มมุอื่น ๆ ที่มีอยู่  

5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต หาความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏอย่าง 
สมเหตุสมผล  

6. ช่วยให้หาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สามารถประเมินสิ่งต่าง ๆ  
ได้อย่างสมจริง  

7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีการวิเคราะห ์
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ของสถานการณ์นั้นช่วยให้คาดการณ์ความน่าจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลจากที่
กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความจ าเป็นและความส าคัญ ของการคิดวิเคราะห์ เป็นการช่วยในการ
แก้ปัญหาท าให้ได้ข้อเท็จจริง ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ สามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุจากอะไร ท าให้การพิจารณา เรื่องราวเป็นล าดับขั้นตอน การคิดวิเคราะห์ช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหา ประเมินและตัดสินใจ และสรุป ข้อมูลต่างๆที่ได้รับรู้อย่างสมเหตุสมผล 
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ตารางที่ 4ตารางสังเคราะห์ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 

ความหมาย 
ของการคิดวิเคราะห์ 

นักการศึกษาไทย นักการศึกษาต่างประเทศ  

ราช
บัณฑยิ 
สถาน 

เกรียง
ศักดิ์ 

เจริญวงศ์
ศักดิ์ 

สุวิทย์ 
มูลค า 

ชาตรี 
ส าราญ 

ส านัก
วิชาการ

และ
มาตรฐาน
การศึกษา 

Ennis Watsan 
and 

Glaser 

มาร์ซา
โน 

บลูม ผู้วิจั
ย 
 

1. กระบวนการท างาน
ของสมองที่ท าให้เกิด
ปัญญา เป็นการ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ 
2. ความสามารถใน
การจ าแนกแจกแจง
และแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเป็นส่วนๆ และมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างไร 
3. มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 3 ด้าน ดังนี้  
- วิเคราะห์ความส าคัญ  
- วิเคราะห์

ความสัมพัน
ธ์ 

- วิเคราะห์หลักการ 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

√ 
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     √ 
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√ 
 
 
 
 
 
√ 
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จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หมายถึง กระบวนการท างาน

ของสมองที่ท าให้เกิดปัญญา ไตร่ตรองพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อท าการจ าแนกแยกแยะ และแจก
แจงองค์ประกอบต่างๆของข้อมูลออกให้เป็นส่วนย่อยๆ เป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ การประเมินผล หรือสรุปใจความส าคัญของสิ่งนั้นๆ เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถวัดได้ 3 ด้านได้แก่ 1.) วิเคราะห์ความส าคัญ 2.) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์  3.) วิเคราะห์หลักการ  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Bloom อ้างถึงใน ลักขณา  สริวัฒน์ (2549:73)      
ที่กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หมายถึงรูปแบบความสามารถในการแยกแยะ          
เพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญ
อย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและเป็นเหตุอย่างนั้นอาศัยหลักอะไร  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นส าคัญออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

4. วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งต่างๆ  หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่ 
ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญ หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล  

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือ 
เหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร 

6. วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่งของ  เรื่องราว  
และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็น
หลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 (เงินฝรั่ง, 2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการ 
GPAS ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุลวิทยาคม จังหวัดพะเยา  จ านวน 30 คน การ
วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการ GPAS และเอประเมิน
ทักษะการเขียนเรียงความหลังการสอน ท าการเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการGPAS จ านวน 10 
แผน แบบทดสอบทักษะการเขียนเรียงความ จ านวน 10 ชุด และแบบประเมินทักษะการเขียน
เรียงความตามจุดประสงค์การเรียนรู ้จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการGPAS ของ
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นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผล
การฝึกทักษะการเขียนเรียงความในแผน การจัดการเรียนรู้ที่ 1, ที่ 3 และที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ส่วน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และ 5-10 ผลการฝึกอยู่ในระดับดี (2) ผลการประเมินทักษะการเขียน
เรียงความหลังการสอนโดยใช้กระบวนการ GPAS ของนักเรียน โดยรวมมีทักษะการเขียนเรียงความ
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
โดยใช้กระบวนการGPAS ของนักเรียนอยู่ในระดับดีทั้งหมด ยกเว้นจุดประสงค์ข้อที่ 2 เกี่ยวกับความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์อยู่ในระดับพอใช ้

(ป้อมแดง, 2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ ภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ วิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 2.) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาค ต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ านวน 31 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.) แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56  2.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 4.457 อยู่ในระดับ
มาก 

(แดงประเสริฐ, 2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการ
เขียนสรุปความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL  Plus การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL  Plus  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จ านวน 38 
คน  จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL  Plus แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความ  และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย x̅  ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า ( t-test)  ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1)ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWL Plus  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อ 1 ที่ก าหนดไว้ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL  Plus สูงกว่าก่อนเรียนโดยนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านกรวิเคราะห์เนื้อหา   
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการอยู่ในระดับดีและทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการ
วิเคราะห์ความส าคัญอยู่ในระดับพอใช ้
        (เทพีรัตน์, 2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75/75 
ทดลองใช้ ศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที5 ผลการศึกษาพบว่า 1)ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทุก
ชุด โดยที่ชุด 1 มีประสิทธิภาพ 81.00/79.33 ชุดที่ 2 78.33/75.33 ชุดที่ 3 78.67/78.00 ชุดที่ 4 
76.67/75.33 ชุดที่ 5 79.00/77.67 นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีวินัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และ 3) นักเรียนทีความพึงพอใจต่อ
การเรียนอยู่ในระดับมาก 
         มโนทย์ ชูพรหม (2554:107-118, อ้างถึงใน กวี  โพธ์ิสุธา,2557:105) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ และความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบตกผลึก ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังกราฟิก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ตกผลึก ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
กับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5)เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบตก
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ผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบตกผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน 4) การคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบตกผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าการใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ          องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบตกผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมีความคงทนในการเรียนรู้นานกว่า 
      (คชเศียร, 2554) อ้างถึงใน กวี  โพธิ์สุธา,2557:106) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมโดย
ใช้เทคนิคการตั้งค าถาม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ได้แผนกิจกรรม        ที่มีคุณภาพ จ านวน 5 แผน 
คือ แผนกิจกรรมที่ 1 เรื่องโครงสร้างทางสังคม กรจัดเกลา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แผน
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก แผนกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเลือกเสนอแนวทางพัฒนา แผนกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล แผนกิจกรรมที่ 5 
เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจขิงรัฐ ผลการประเมินแผนกิจกรรมนี้มีดังนี้ แผนกิจกรรมที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 แผนกิจกรรมที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 แผนกิจกรรมที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.00 แผนกิจกรรมที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 แผนกิจกรรมที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 สรุปได้ว่า 
แผนกิจกรรมทั้ง 5 แผน สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได ้

(บูชาพิมพ์, 2551) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภูมิ
ปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 2) เพื่อศึกษาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่น ามาท าการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2 โรงเรียนวัดห้วย
จระเข้วิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 3)แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ



  56 

เรียนสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 
 (ทรัพย์พลับ, 2553) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ วัตถุประสงค์ที่
ใช้ในการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรทวารวดี 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 กลุ่มตัวอย่างที่น ามาท า
การวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อ าเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมนอกสถานที่ 2) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ เรื่องอาณาจักรทวารวดี 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมนอกสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างเรียน โดยใช้กิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ มีค่าร้อยละ 72.80 อยู่ในระดับพอใช้ และหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ มี
ค่าร้อยละ 79.50 อยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 

(อุดชา, 2555) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อยู่อย่างพอเพียง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้การสอนแบบโครงงานร่วมกับรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อยู่อย่างพอเพียง โดยใช้การสอนแบบโครงงานร่วมกับรูปแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้(5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 แผน 8 ชั่วโมง กิจกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้คือ กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ 5Es โดยใช้สื่อการจัดการเรียนรู้    เป็นใบ
งาน วีดิทัศน์และภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
สอนแบบโครงงานร่วมกับรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้(5Es) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโครงงาน
ร่วมกับรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้(5Es) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

(สวนกัน, 2556) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของเด็กปฐมวัยผลการวิจัยพบว่า 
1. เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ปฐมวัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ
84.12/83.70 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ปฐมวัย หลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยเกม
การศึกษา สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ ์ด้วยเกมการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .013. 
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ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อ เกมการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยการจัดประสบการณ์ด้วย
เกมการศึกษา 

งานวิจัยต่างประเทศ  

 (Goodman R.I., 1990) ได้รวบรวมการฝึกปฏิบัติพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมการ
แสดงออก โดยผ่านการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับ 2-6 ที่มีความคิดและทักษะการ
จัดระบบต่ า จ านวน 6 คน โดยใช้ครูท าการฝึก 3 คนและมีครู 1 คนเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้เทคนคิ
ระดมสมอง การก าหนดโครงร่างการใช้เรื่องราวจากการคิดวิเคราะห์ ตัวอย่างการเขียนของนักเรียน
พบว่า นักเรียนมีการปรับปรุงการเขียนของตนในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        เมื่อได้รับ
การฝึกอย่างมีโครงสร้าง และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการสอนนักเรียนที่ประสบความ
ยากล าบากในการเขียน โดยการสอนทีละขั้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีระบบ และ
มีการวางแผนมากขึ้น 

 (Cheshire,2003,อ้างถึงใน ไกรวิท วงศ์อามาตย์,2551:72-73) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เกม
หมวกการคิดหกใบของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ช่วยการคิดวิเคราะห์และผลกระทบในการดูแลผู้ป่วย 
ไม่ให้เกิดอาการรุนแรง การวิจัยนี้อธิบายการใช้เกมการคิดสร้างสรรค์ เพื่ อประโยชน์ในการ            
คิดวิเคราะห์ และผลกระทบต่อคุณภาพในการศึกษา วิธีการดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรง 
ความส าคัญของการฝึกหัดในหลักสูตรพยาบาล เป็นรูปแบบการศึกษาที่มีความเป็นไปได้ และ         มี
ประโยชน์ ผู้วิจัยเป็นครูผู้ท าการสอนในหลักสูตรพยาบาล พบว่า มีรูปแบบหลายรูปแบบที่มีทั้งความ
ง่าย และความซับซ้อนค่อนข้างมากในการฝึกหัดเพื่อท าการรักษาพยาบาล เกมหมวกการคิดหกใบนี้
เป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโร เป็นวิธีการที่มีความหลากหลายของประเภทในการคิด และเมื่อ
น ามาใช้จะสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
          (Burkhart,2006,อ้างถึงใน ไกรวิท วงศ์อามาตย์,2551:73) ได้ศึกษาการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ในการคิด:การพัฒนาทักษะการคิด ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นขั้นที่มีความส าคัญ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 1 ใน 3 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องหยุดพักการเรียนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ 1 ใน 3 จบ
การศึกษาโดยไม่มีทักษะที่จ าเป็นในการประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งพบว่ามีนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และปรับปรุง หลักสูตรใน
การสอน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
การเรียนรู้ด้านการใช้ภาษา และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการสอนในโรงเรียนควรมีการ
ออกแบบเพื่อสร้าง และเป็นหนทางในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (Kruger, 2005, p. 121) ได้ศึกษาพัฒนาการคิดของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมภายใน
ห้องเรียนว่าจะสามารถเพิ่มระดับความสามารถในการคิดหรือไม่ และการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
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อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดหรือไม่ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนที่ก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ชานเมือง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้อธิบายและเป็นผู้ควบคุม
การจัดการในชั้นเรียนทั้งหมดนั้น ไม่ได้พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น แม้กระทั่งการ
อธิบายของผู้สอนก็ไม่ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการคิดได้ดีขึ้นโดยการศึกษาแล้วพบว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนโดยให้โอกาสและให้อิสระผู้เรียนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
กระบวนการคิดมากกว่า เนื่องจากผู้เรียนมีอิสระในการแสดงออกทางด้านความคิดและการกระท า 
  (Anderson, 2001)ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อธรรมชาติที่เป็นประโยชน์
และการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเทอร์น อิลลินอย จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยนี้เพื่อส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสื่อธรรมชาติที่เป็นประโยชน์และการคิดสร้างสรรค์จาก
มุมมองของการ์ฟเรียล ซัลมอนการศึกษานี้มีข้อจ ากัดหกประการในการวิจัยเบื้องต้น ในขอบเขตของ
มาตรฐานส าหรับการคิดวิเคราะห์การสร้างขอบข่ายของทฤษฎีส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อที่เป็น
ประโยชน์และพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ การควบคุมตัวแปรที่มีจ านวนมาก โดยใช้การวัดพฤติกรรม
ในการใช้สื่อ และท าการส ารวจผลกระทบจากการใช้สื่อในการวิจัยนี้พบว่า การคิดสร้างสรรค์เป็นการ
ประเมินโดยรูปแบบการทดสอบของทอร์เรนซ์ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัย  คือ บันทึกการใช้สื่อ 
แบบสอบถามการใช้สื่อ การวิจัยนี้มีตัวแปร คือ เพศสาขาที่เรียนและกิจกรรมที่ใช้ในเวลาว่างซึ่ง
จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัย ได้แก่ 1) ความส าคัญในการอ่านเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์2) 
ผลกระทบของระบบสัญลักษณ์ของการใช้อินเตอร์เน็ตและ 3) ผลกระทบของระดับความสนใจที่ใช้ใน
การใช้สื่อในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่า การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกิดได้กับนักเรียนในหลายระดับ และมีความสอดคล้องกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านอื่นๆของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  เป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนานักเรียนในด้านสติปัญญา สังคม ตลอดจนทักษะการ
คิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถในคิดวิเคราะห์  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

 
 
 
 

 



  59 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบGPAS เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้
แผนการวิจัยแบบ Pre-Experimental  Design One Group  Pretest  Design โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (  Unit of Analysis) ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 

อ าเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียนรวม 
165 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่าง (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
ระยะเวลาในการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการในภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562 โดยจัดการ
เรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบ จ านวน  12 คาบเรียน 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหา
ที่จะเรียน ได้แก1่. ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก ่1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ เอกชนและประชาชนมีแรงจูงใจด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทรัพยากรถูกน ามาใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลง
และ เจ้าของปัจจัยการผลิตใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเสรี ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือการ
กระจายรายได้ไม่เป็นธรรม  ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และธุรกิจใหญ่มีโอกาสขจัดคู่แข่งทางการค้า 2)

58 
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ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คือ การกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมมีสวัสดิการทั่วถึง ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คือ ผู้ด าเนินการไม่มีโอกาสเป็น
เจ้าของกิจการ การยึดหรือโอนกิจการมาเป็นของรัฐ และภาษีอัตราสูง 3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม คือกระจายรายได้และจัดสรรทรัพยากรทั่วถึง ได้อัตราค่าจ้างตาม
ความรู้ความสามารถ เอกชนมีบทบาท และผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการ  นอกจากนี้แต่
ละประเทศยังมีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพากันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น ความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC)  ธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เขตการค้าเสรี  หกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ  สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและสามเลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นต้น การเปิดเสรีการค้าส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  และมีการแข่งขันทางการค้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต  และราคาสินค้าโดยที่การกระจายของทรัพยากรในโลกนั้นมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  
แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการวจิัยแบบ Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest – 
Posttest Design (นิลพันธ์ุ, 2558) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังนี ้
 
ตารางที่ 5 แบบแผนการวิจัย  

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

𝑇1 X 𝑇2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

 𝑇1      แทน  การทดสอบกอ่นการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 

 X แทน  การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบGPAS 

 𝑇1      แทน      การสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 
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ขั้นตอนที ่2 ขัน้สรา้งและพฒันาเครื่องมือ 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการGPAS  จ านวน 

4 แผน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
โดยใช้ Rubric  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด 
 
 ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS จ านวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้

1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ สาระที่ 3เศรษฐศาสตร ์
     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 

ระดับชั้น มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ม.2 มาตรฐาน ส.3.2 

เข้าใจระบบ และ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ  ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ และ

1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ  

  ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ   

2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และการแข่งขนักันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบ 
การพึ่งพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 
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ระดับชั้น มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

3. วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากร  ในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของ 
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ เช่นน้ ามัน 
ป่าไม้ ทองค า ถ่านหิน  แร่   
เป็นต้น 

4. วิเคราะห์การแข่งขันทาง
การค้าในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้าปริมาณการ
ผลิตและราคาสินค้า 

   การแข่งขนัทางการค้า 
ในประเทศและต่างประเทศ 

 
1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS โดยก าหนดแผนการ 

สอนในหน่วยที ่15  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 ก าหนดการแผนการสอนหน่วยที่ 15 เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ จ านวน 4 แผน รวม
เวลา 12 คาบเรียน       

แผน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
เวลา 

(คาบเรียน) 
 

1 
 

ส 3.2  ม2/1   อภิปราย
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

-ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ 
 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆได้ 
2. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆได้ 

3 
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แผน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
เวลา 

(คาบเรียน) 
 

3. นักเรียนสามารถอธิบาย
ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้ 

2 
 

ส 3.2  ม2/2 ยกตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นถึงการ
พึ่งพาอาศัยกันและการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

- หลักการและ 
ผลกระทบการพึ่ง 
พาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

4. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได ้
5. นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน 
6. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในทวีปเอเชีย 

3 
 
 

3 
 
 
 

 

ส 3.2  ม2/3 วิเคราะห์
การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความ 
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

- การกระจายของ 
ทรัพยากรในโลกที ่
ส่งผลต่อความ 
สัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจระหว่าง 
ประเทศ เช่นน้ ามัน 
ป่าไม้ ทองค า ถ่าน 
หิน  แร่  เป็นต้น 

7. วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
8. จ าแนกประเภทของ
ทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
9. เห็นความส าคัญในการ
ใช้ทรัพยากรทีส่่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทาง

3 
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แผน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
เวลา 

(คาบเรียน) 
 

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในชีวิตประจ าวันอย่างรู้
และเข้าใจคุณค่า 

4 ส 3.2  ม2/4 วิเคราะห์
การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า 
ปริมาณการผลิตและราคา
สินค้า 

- การแข่งขันทาง 
การค้าในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 10. นักเรียนบอก
ความหมายและความ 
ส าคัญของการแข่งขันทาง
การค้าได ้
11. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การแข่งขันทาง
การค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศได ้
12. นักเรียนบอก
ผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าได้ 

3 

รวม 12 
1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ที่จัดการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการGPASขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้  1.) ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gathering)  
เริ่มจากค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สังเกต สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตระหนักในปัญหาตั้งสมมุติฐาน 
ตั้งข้อสงสัย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล 2.)ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)เป็น
การจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพความคิดมาจัดความคิดให้เป็นระบบ  
เช่น การจ าแนก จัดล าดับเชื่อมโยง และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ     3.)ขั้น
ปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)  ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดยมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอนสรุปเป็นความรู้ความคิดรวบยอด 4.)ขั้นประเมินเพื่อ
เพิ่มคุณค่า  (Self – regulating)เป็นการประเมินเชิงระบบเพื่อให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลไก ทีมงาน
และตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไข และปรับเพ่ิมคุณค่าด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อเชื่อมโยง
ความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการGPAS ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
ให้กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด  

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการGPAS  ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้
และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านเวลา 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับ  
    จุดประสงค์การเรียนรู ้

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้น้ันมีความสอดคล้องกับ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่

 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้องกับ 
    จุดประสงค์การเรียนรู ้

โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
น าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00   

1.6 น าแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 คน จ านวน 2 แผน (เรื่อง
ความสัมพันธ์ทางระบบเศรษฐกิจ) พบว่าในขั้นตอนที่2 คือขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ ในขณะที่ครู
กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนโดยการตั้งปัญหาหรือสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์หาค าตอบนั้น 
ผู้เรียนมักจะตอบค าถามออกมาโดยที่ขาดความเชื่อมโยงค าตอบ  เช่น เพราะเหตุใดทรัพยากรน้ ามัน
จึงมีผลต่อความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักเรียนจะตอบมาแค่ว่า เพราะน้ ามันเป็น
ทรัพยากรหลักที่ทุกคนในโลกจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งเป็นค าตอบที่ยังขาดความเชื่อมโยง ครูจึงคอยชี้แนะให้
นักเรียนอยู่ตลอดเพื่อที่นักเรียนจะได้ค าตอบที่ชัดเจนหรือดีขึ้นจากเดิม เช่น เพราะน้ ามันเป็นพลังงาน
หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆของโลก จึงมีผลต่อราคาสินค้าต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทั่วโลก เป็นต้น  และในเรื่องต่อๆไปนักเรียนก็จะสามารถตอบค าถามได้ดีขึ้นจากเดิม 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการGPAS ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ศึกษำเอกสำรต ำรำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูด้้วยกระบวนกำร GPAS 

 

สร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

น ำเสนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฉบับสมบูรณ ์

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลอ้อมน้อย  
คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPA 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ความส าคัญ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความสามารถด้านการ
วิเคราะห์หลักการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ 

 2.1 ขั้นตอนในการด าเนินสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
ดังนี้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูบริค (Rubric Scoring) แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาแนว
ทางการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
            2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ที่ 3 เศรษฐศาสตร ์

 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ เพื่อวัด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความส าคัญ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์
หลักการ จ านวน 6 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามรูบริค เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ 
จ านวน 3 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็นคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถ 3 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3 คะแนน และการวิเคราะห์หลักการ 3 คะแนน 
และแปลผลคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 8 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
1. การวิเคราะห์

ความส าคัญ 
แยกแยะสิ่งที่
ก าหนดให้ได้ว่าอะไร
ส าคัญ จ าเป็นหรือมี
บทบาทที่สุด อะไรเป็น
เหตุ อะไรเป็นผล ได้
ถูกต้องทุกประเด็น 

แยกแยะสิ่งที่
ก าหนดให้ได้ว่าอะไร
ส าคัญหรือจ าเป็นหรือ
มีบทบาทที่สุด อะไร
เป็นเหตุ อะไรเป็น
ผลได้ถูกต้อง 2 
ประเด็น 

สามารถแยกแยะสิ่งที่
ก าหนดให้ได้ว่าอะไร
ส าคัญหรือจ าเป็นหรือ
มีบทบาทที่สุด อะไร
เป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
ผลได้ถูกต้อง 1ประเด็น 

2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 

ระบุความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆที่สัมพันธ์
เชื่อมโยงหรือความ
ขัดแย้งกับสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบทุกประเด็น 

ระบคุวามสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆที่สัมพันธ์
เชื่อมโยงหรือความ
ขัดแย้งกับสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
2 ประเด็น 

ระบุความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆที่สัมพันธ์
เชื่อมโยงหรือความ
ขัดแย้งกับสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
1 ประเด็น 

3. การวิเคราะห์
หลักการ 

ระบุหลักการส าคัญ
ของสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบทุกประเด็น 

ระบุหลักการส าคัญ
ของสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
2 ประเด็น 

สามารถระบุหลักการ
ส าคัญของสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ได้ 
ถูกต้อง 1 ประเด็น 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (จาก 3 ข้อ ข้อละ 9 คะแนน) 
 คะแนน    22 – 27 คะแนน    หมายถึง ความสามรถในการคิดวิเคราะห์สูง 
 คะแนน    14 – 21 คะแนน   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปานกลาง 
 คะแนน     9 – 14 คะแนน   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่ า 
 

2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแก้ไข จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.5 น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3  
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คน ด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อโดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นมี 
   ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์นั้น 
  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

                     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นไม่ 
                                          มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
(นิลพันธุ์, 2558) น าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องแบบทดสอบคิดวิเคราะห์ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00   
  2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยเรียนในรายวิชานี้มาก่อน 
จ านวน 30 คน 

2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปหาค่าความเช่ือมั่น  
(Reliability) โดยใช้สูตรของ Cronbanch’ Alpha  (ไพวิทยศิริธรรม, 2557) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.82 
  2.8 น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้
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แผนภูมิที่ 3 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

สร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ โดยศึกษำจำกเนื้อหำสำระ ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

สร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ 

น ำเสนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 

แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำง 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่ำน 

เลือกข้อสอบทีผ่่ำนเกณฑ ์
จ ำนวน 3 ข้อ 

ศึกษำทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลทำงกำรศึกษำ 

  

ผ่ำน 

ผ่ำน 
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3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีขัน้ตอนการสรา้งดังนี ้
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยเกี่ยวกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระที่  3 เศรษฐศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

3.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 3.2 ตัวชี้วัดที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อพิจารณาพฤติกรรมและทักษะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรมจากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ (Test Blueprint) ที่วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดับ ตามแนวคิดของแอนเดอร์สันและแครท
โวล (Anderson, 2001) คือ การจ า การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดโดยแต่ละข้อให้มีตัวเลือกที่
ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจ านวน 30 ข้อโดยคัดเลือกให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว ้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ประเภทของข้อสอบ 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช

 ้

วิเ
คร

าะ
ห ์

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 
สร

้าง
สร

รค
 ์

รว
ม 

ส 3.2  ม 2/1 อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ 

- ระบบเศรษฐกิจแบบ 
ต่างๆ   

1 2  3 1  7 

ส 3.2  ม2/2 ยกตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพา
อาศัยกันและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

- หลักการแลผลกระทบ 
การพึ่งพาอาศัยกัน และ
การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

 2 1 3 1  7 

ส 3.2  ม2/3 วิเคราะห์การ
กระจายของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

-  การกระจายของ 
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผล 
ต่อความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เช่นน้ ามันป่าไม้ ทองค า  
ถ่านหิน  แร่  เป็นต้น 

 2 1 3 2  8 

ส 3.2  ม2/4 วิเคราะห์การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศ
และต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต
และราคาสินคา้ 

-  การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

 2 1 4 1  8 

รวม 1 8 3 13 5  30 
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  3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบในเรื่องของการเขียนข้อค าถามให้ชัดเจน กระชับ และปรับปรุงข้อค าถามบางข้อให้ตรง
กับประเภทของข้อสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลรวมทั้งหมด 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผล
ประเมินของผู้ เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เป็นรายข้อโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีความ         
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   นั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่

-1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นไม่มีความ 

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.20 ขั้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (นิลพันธ์ุ, 2558) น าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00   

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไป 
ทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยเรียนในรายวิชานี้มาก่อนจ านวน 30 
คน 

3.6 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบโดยทดสอบ 
หาความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบได้ค่าระหว่าง 0.23 – 0.72 ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 
และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.33 – 1.00 ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (นิลพันธุ์, 
2558)น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
จ านวน 30 ข้อไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ าเสมอและคงที่
ด้วยวิธีการของครูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (นิลพันธุ์, 2558) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.79 

3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาคัดเลือกจึงได้แบบทด 
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 

 
 

แผนภูมิที่ 4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทาง 
                         เศรษฐกิจ 

 

สร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ โดยศึกษำจำกเนื้อหำสำระ ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

น ำเสนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำง ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่ำน 

เลือกข้อสอบทีผ่่ำนเกณฑ ์
จ ำนวน 30 ข้อ 

ศึกษำทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลทำงกำรศึกษำ 

 

ผ่ำน 

ผ่ำน 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS มีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert,quoted in Best, 1986: 182) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.1   พิจารณาหัวข้อปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ตลอดจนข้อมูลคามคิดเห็นที ่
ผู้วิจัยต้องการทราบ 

4.2   ร่างแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จ านวน 12 ข้อประกอบด้วย     

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
ตอนที่ 2  เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
 ในการวิจัยครัน้นี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามปลายปิดให้มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม ดังน้ี 
  5 ให้ค่าระดับเท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด  
  4 ให้ค่าระดับเท่ากับ เห็นด้วยมาก   
  3 ให้ค่าระดับเท่ากับ เห็นด้วยปานกลาง  
  2 ให้ค่าระดับเท่ากับ เห็นด้วยน้อย   
  1 ให้ค่าระดับเท่ากับ เห็นด้วยน้อยที่สุด  

  4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  GPAS ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อ ซึ่งอาจารย์วิทยานิพนธ์ได้ปรับแก้ไขแบบสอบถามด้านการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมายิ่งขึ้น 

4.4  ปรับแก้แบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา 
(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
                    +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ 
   กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
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        -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับ 
     กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ น าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง 1.00 – 1.00   
  4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ GPAS   ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิที่ 5 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการ    
               เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
 

 

 

 

 

สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
ด้วยกระบวนกำร GPAS 

น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมและปรับปรุงแก้ไข 

 

 

น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของ
นักเรียนไปใช้จริง 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

 
น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

ของนักเรียนที่มีตอ่กำรจัดกำรเรียนรู ้
เสนอผู้เชี่ยวชำญ 

ศึกษำแนวคิด หลักกำร ทฤษฎี รูปแบบวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
 

ผ่ำน 



  78 

ขั้นตอนที ่3 ขัน้ด าเนินการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองและเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 3 
สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

1.1 เป็นการศึกษาเอกสาร ข้อมูล ต ารา สถิติ ปัญหา วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
จากนั้นด าเนินการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิต 
วิทยาลัยไปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และแนะน าวิธีการเรียนด้วยกระบวนการ GPAS 
1.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 

2562 จ านวน 42 คน ท าแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 

2.1 ผู้วิจัยทดลองใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้
ด้วยกระบวนการ GPAS น าไปทดลองใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยท าการสอนเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1)   ชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 

   2)   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อและท า

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัยก่อนเรียน จ านวน 3 ข้อ 

   3)  ด าเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการ GPAS ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นการรวบรวมข้อมลู (Gathering)  เริ่มจากการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้น 
ผู้เรียนให้สังเกต สงสัย กระตุน้ความสนใจ ตระหนักในปัญหาตั้งสมมุติฐาน ตั้งข้อสงสัย ก าหนด
เป้าหมายเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช ้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพความคิดมาจัดความคิดให้เป็นระบบ  เช่น การจ าแนก 
จัดล าดับเช่ือมโยง และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)  ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดย   
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มีการตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมใน แต่ละขั้นตอน สรุปเป็นความรู้ 
ความคิด รวบยอด 

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  (Self – regulating)เป็นการประเมินเชิงระบบ 
เพื่อให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลไก ทีมงานและตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไข และปรับเพ่ิมคุณค่าด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

2.2 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  
GPASแล้วผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3 ข้อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และท าแบบสอบถามความเห็นของนักเรียน ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูก
ต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

ขั้นตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 

1. การวิเคราะห์ความสามรถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน

การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบGPAS จาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( �̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบGPASโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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สรปุวิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One - Group Pretest – Posttest Design) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล
อ้อมน้อย   อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เขต1 ที่เรียนรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษาเรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จ านวน 42 คน โดย
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบGPAS โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบGPAS คือ ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( �̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) สรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังตารางที่ 10 ดังนี ้
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีด าเนินงานวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ความ 
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวน GPAS ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  
 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง 
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ก่อนเรียน 
- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง 
ระบบเศรษฐกิจ หลัง
เรียน 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนเทศบาล 
อ้อมน้อย  อ. กระทุ่ม
แบน  จ. สมุทรสาคร 
จ านวน 42 คน 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่เฉลี่ย 

(�̅�) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เปน็อิสระต่อ
กัน 
(t-test  dependent) 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 
- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบทกัษะการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียน 
 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนเทศบาล 
อ้อมน้อย  อ. กระทุ่ม
แบน  จ. สมุทรสาคร 
จ านวน 42 คน 

แบบทดสอบทกัษะการ
คิดวิเคราะห์  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่เฉลี่ย 

(�̅�) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เปน็อิสระต่อ
กัน  
(t-test  dependent) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 ทีม่ีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS 
 

- สอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการ GPAS 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทศบาล 
อ้อมน้อย อ.กระทุ่ม
แบน  จ. สมุทรสาคร 
จ านวน 42 คน 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
 GPAS วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 



  82 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  จุดประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS และ  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ด้วยกระบวนการGPAS 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จ านวน 42 คน โดยทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วย
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู ้

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ีต่อการจัดการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ GPAS 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วย
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู ้
การทดสอบ จ านวน

นักเรียน 
(n) 

คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t-test sig 

ก่อนเรียน 42 27 13.52 6.94 5.844 0.00* 
หลังเรียน 42 27 19.24 4.85 

*อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ ( X = 19.24, S.D. = 4.85) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการจัดการเรียนรู้ ( X = 19.24, S.D. = 
4.85) 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการ

จัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู ้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่  2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง 
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรGPAS  หลังเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนหรือไม ่

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 12ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู ้
การทดสอบ จ านวน

นักเรียน 
(n) 

คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t-test sig 

ก่อนเรียน 42 30 12.88 3.83 5.477 0.00* 
หลังเรียน 42 30 16.43 2.55 

*อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ ( X = 16.43, S.D. = 2.55) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ก่อนการจัดการเรียนรู้ ( X = 12.88, S.D. = 3.83) 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัความคิดเหน็ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS อยู่ในระดับใด 
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 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS  ดังตารางที่ 12 ดังนี ้
ตารางที่ 13 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
ล าดับ ข้อค าถาม X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่
 
1. 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS เป็นการตั้งประเด็นค าถามเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
4.17 

 
0.76 

 
มาก 

 
1 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 

3.67 1.05 มาก 4 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
และพิจารณาเรื่องที่เรียนจนเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 

3.83 1.10 มาก 2 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนรู้จักการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

3.83 0.93 มาก 3 

รวม 3.87 0.96 มาก 1 
 
5. 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้

 
3.64 

 
1.06 

 
มาก 

 
4 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็น  และช่วยเหลือกันในช้ัน
เรียน 

3.90 1.05 มาก 2 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  3.81 1.02 มาก 3 
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ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS (ต่อ) 
ล าดับ ข้อค าถาม X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่
 GPASช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

นักเรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
    

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPASช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน 

3.95 1.03 มาก 1 

รวม 3.82 1.04 มาก 2 
 
9. 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 

 
3.67 

 
1.16 

 
มาก 

 
3 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPASส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกแลกเปลี่ยน
ความคิด 
 

3.81 0.92 มาก 1 

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น 
 

3.69 1.05 มาก 4 

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

3.71 1.15 มาก 2 

รวม 3.72 1.07 มาก 3 
ความคิดเหน็โดยรวม 3.80 1.02 มาก - 
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จากตารางที่ 12    พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการ GPAS  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อันดับที่ 1 คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, 

S.D. = 0.96) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.82, S.D. = 1.04) และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

( X = 3.72, S.D. = 1.07) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS เป็นการตั้งประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

GPAS ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง นักเรียนมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X

= 3.83, S.D. = 1.10) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ช่วยให้

นักเรียนรู้จักการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล นักเรียนมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.83, S.D. = 0.93) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ช่วยให้นักเรียนสามารถ

ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 1.05) 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPASช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.95, S.D. = 1.03) รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เปิด
โอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน นักเรียนมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 1.05) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPASช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน นักเรียน       มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 1.02) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.64, S.D. = 1.06) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPASส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกแลกเปลี่ยนความคิด นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.92) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 1.15) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 1.16) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

นักเรียนมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 1.05) ตามล าดับ 
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปี

ที่ 2 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกข้อค าถาม เนื่องจากครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการตอบค าถามและนักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้แสดงออกทั้ง
ด้านการจัดกิจกรรมกลุ่ม การตอบค าถามในห้องเรียน รวมไปถึงการท าใบงานต่างๆด้วยและ ทั้งนี้ครู
ได้มีการปรับเนื้อหาที่ยากให้ง่ายขึ้น เพือ่ที่เหมาะสมกับนักเรียน และได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ข้อสังเกตที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เนื่องจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ GPAS ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมี
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งหมด เช่น ขั้นที่ 1 ครูจะน าเข้าบทเรียนโดยการใช้ค าถาม นักเรียนก็
จะช่วยกันคิดหาค าตอบ ขั้นที่ 2 นักเรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกัน
ได้และมีการวางแผนการท างานหรือชิ้นงานในเนื้อหาที่ครูสอนได้ ขั้นที่ 3 นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามที่ตัวเองวางแผน โดยการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ และสุดท้ายขั้นที่ 4 นักเรียนจะสามารถน า
องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา น าไปต่อยอด ปรับปรุงแก้ไข และน าไปสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อเพิ่มคุณค่า 
และเป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  จุดประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 
จ านวน 42 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยการใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการGPAS จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ Rubric 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และ4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

(One Group Pretest Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T- Test Dependent)  
 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้

1. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วย
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

87 



  90 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ 
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 

การวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังน้ี 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หลังเรียนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 คือความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ  GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
ท าความเข้าใจกับสถานการณ์  ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการจ าแนก
แยกแยะ แจกแจงองค์ประกอบต่างๆของข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ การ
ประเมินผล หรือสรุปใจความส าคัญของสิ่งนั้นๆ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการ
คิดในทุกขั้นตอน แต่ขั้นที่ส าคัญที่น าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ ขั้นที่3 ขั้นปฏิบัติ/
ประยุกต์ใช้ความรู้ และ ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  ซึ่ง เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องน าความรู้ 
วิธีการท างานกระบวนการแก้ปัญหา และค่านิยมที่ดีไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม ซึงสอดคล้องกับ(วณิชวัฒนวรชัย, 2559) ทักษะกระบวนการคิด GPAS เป็นขั้นตอนและ
จุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เริ่มจากการที่ครูออกแบบ
การเรียนรู้โดยครูต้องก าหนดว่านัดเรียนจะสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียนเป็นข้อความรู้ จากการเรียบ
เรียงความคิดของตนเองในการสรุปความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์หลักการและทฤษฎีที่เรียนรู้นั้น 
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล และเลือกข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นการน าข้อมูลมาจัดกระท าเป็นกลุ่ม 
เป็นหมวดหมู่  จ าแนกเพื่อให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนดไว้  จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  สิ่งที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้  จะตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะ
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กลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน  และสะท้อนออกมาในภาระงานหรือการปฏิบัติที่ครู
มอบหมาย เพื่อวัดและประเมินผลในเรื่องที่สอนการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูต้องฝึกการใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนการคิด พูด ท า เสมอๆ  เพื่อปรับปรุงงานในขณะด าเนินการให้ดี
ยิ่งขึ้น และสามารถวัดการคิดวิเคราะห์ได้ 3 ด้านได้แก่ 1.)วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหา
ของสิ่งต่างๆ  หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญ หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัว
ไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล  2.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ 
ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร 3.) วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหา
โครงสร้างของระบบของ เรื่องราว และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้น
อยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็นหลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของบลูม Bloom อ้างถึงใน (สริวัฒน์, 2549) ที่กล่าวว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  หมายถึงรูปแบบความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล
และเป็นเหตุอย่างนั้นอาศัยหลักอะไร  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นส าคัญ
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้1.วิเคราะห์ความส าคัญหรือวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งต่างๆ  หมายถึงการแยกแยะ
สิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญ หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ  ตัวไหนเป็นผล 2.
วิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น
เกี่ยวพันกันอย่างไร 3.วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบของวัตถุ สิ่งของ  
เรื่องราว และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึด
อะไรเป็นหลักแกนกลางมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง มีเทคนิคอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ(ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2555) ให้ความหมายของการคิด วิเคราะห์ว่าเป็นการระบุเรื่องหรือปัญหา 
จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการตัดสินใจ/
แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หลังเรียนด้วยการจัดการ 
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS ประกอบไปด้วยขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการรวบรวมข้อมูล  (Gathering) เริ่มจากการใช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สังเกต สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตระหนักในปัญหาตั้งสมมุติฐาน ต้ังข้อ
สงสัย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นที่1นี้จะเป็นขั้นดึงดูดความสนใจชองผู้เรียนกระตุ้น



  92 

ผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น  เช่น ครูสอนในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าในประเทศ
ต่างประเทศ ครูจะใช้ค าถามยิงไปที่ผู้เรียนก่อน เช่น การแข่งขันทางการค้าคืออะไร และมีความส าคัญ
อย่างไร นักเรียนก็จะเริ่มคุยปรึกษาหารือกับเพื่อนๆในชั้นเรียนแล้วว่า ค าตอบที่จะตอบครูออกไปคือ
อะไร สังเกตได้จากการคุยกันของนักเรียนในห้องเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ 
(Processing) เป็นการจัดกระท าข้อมูลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพความคิดมาจัด
ความคิดให้เป็นระบบ  เช่น การจ าแนก จัดล าดับเชื่อมโยง และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)  และลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โดย
มีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอนสรุปเป็นความรู้ความคิด
รวบยอด และขั้นที่ 4 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  (Self – regulating) เป็นการประเมินเชิงระบบ
เพื่อให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลไก ทีมงานและตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไข และปรับเพิ่มคุณค่าด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ทักษะ
กระบวนการคิด GPAS จึงเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  เริ่มจากการที่ครูออกแบบการเรียนรู้โดยครูต้องก าหนดว่านัดเรียนจะสรุปความรู้
จากเรื่องที่เรียนเป็นข้อความรู้ จากการเรียบเรียงความคิดของตนเองในการสรุปความคิดรวบยอด 
ความสัมพันธ์หลักการและทฤษฎีที่เรียนรู้นั้น กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้
เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล และเลือกข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้อง เป็นการน าข้อมูลมาจัดกระท าเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่  จ าแนกเพื่อให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนด
ไว้  จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  สิ่งที่ได้จาก
กระบวนการเหล่านี้  จะตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะกลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน  
และสะท้อนออกมาในภาระงานหรือการปฏิบัติที่ครูมอบหมาย เพื่อวัดและประเมินผลในเรื่องที่สอน
การเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูต้องฝึกการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนการคิด พูด 
ท า เสมอๆ  เพื่อปรับปรุงงานในขณะด าเนินการให้ดยีิ่งขึ้น(วณิชวฒันวรชัย, 2559)  

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ GPAS พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 
ความคิดอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนมีความชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ GPAS เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนเห็นด้วยมากเรียงล าดับ คือ อันดับที่ 1 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ท าให้นักเรียน
สามารถตอบค าถามครูได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ในทุกขั้นตอนการสอนทั้ง 4 ขั้นตอน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของการสอนครู
จะตั้งค าถาม เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อยู่
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ตลอดเวลา แต่มีบางเนื้อหาที่ยากเกินไปส าหรับนักเรียน ครูก็ได้แก้ปัญหา โดยการปรับเนื้อหาให้ง่าย
ขึ้นเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความเข้าใจได้ชัดเจน ทั้งนี้ครูผู้สอนได้สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนโดยการ
เป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใสจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัด
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ การ
คิดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนคิดอยู่ทุกขณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
การบอกให้บุคคลคิดจึงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับการให้คิด โดยทั่วไปการคิดของบุคคลจ าแนกได้
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การคิดอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายหรอืทิศทาง กับการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย
หรือทิศทาง เป็นการคิดที่กระท าอย่างจงใจ เพื่อให้ได้ค าตอบหรือข้อสรุปตามความต้องการ การคิดจึง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งครูต้องพัฒนาให้เกิดขึน้ในผู้เรียน (แขมมณี, 2559) 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ
การศึกษาครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

         ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียน 
มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี ในทั้ง 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
GPAS เป็นการฝึกทักษะด้านการคิดทั้งหมดและการใช้แบบทดสอบอัตนัยในการวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจะสามารถประเมินทักษะของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะ สังเกตได้จาก
การตอบค าถามของนักเรียน นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อค าถามได้ครบถ้วนทั้งสามด้าน   ดังนี้ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์  วิเคราะห์ความส าคัญ  และวิเคราะห์หลักการ 

2. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดง
ความคิด ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดด้วยการตั้งค าถาม ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมใน
กิจกรรมการเรียน โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน ตลอดจนมีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู ้          อย่าง
หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

3. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เป็นเครื่องมือทางการเรียนที่มุ่งเน้นในการใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกขั้นตอน ดังนั้นครูผู้สอนควรจะอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้ผู้เรียนทราบ
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อย่างชัดเจน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ GPAS  ได้เป็นอย่างดี       ครู
ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียนก่อนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละ
ขั้นตอนให้มีความชัดเจน 
  

          ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ร่วมกับการจัดการ 
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนหรือเทคนิคอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษาและ
รายวิชาอื่นๆ 
 2.  ควรมีการศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ร่วมกับ
ตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ เป็น
ต้น 
 3.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ระหว่างกลุ่ม
เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและคะแนนผลการประเมิน 
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  1.1 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สาระส าคัญ 
  2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  3.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  3.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  4.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
5.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
5.2 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

6. สาระการเรียนรู ้
  6.1 สอดคลอ้งกับสาระส าคัญ 
  6.2 สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

8. เกณฑ์การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
8.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
2.00 
2.00 

 
0.67 
0.67 
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ตารางที่13  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1(ต่อ) 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

 9. กิจกรรมการเรียนรู ้
  9.1 สอดคลอ้งในขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  9.2 สอดคลอ้งในขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้
(Processing) 
 9.3 สอดคล้องในขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Applying)   
  9.4 สอดคล้องในขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า(Self-
regulating) 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

10. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   10.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

 11. การวัดและประเมินผล 
  11.1 สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
0 

 
2.00 

 
0.67 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  1.1 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สาระส าคัญ 
  2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  3.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  3.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  4.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
5.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
5.2 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

6. สาระการเรียนรู ้
  6.1 สอดคลอ้งกับสาระส าคัญ 
  6.2 สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

8. เกณฑ์การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
8.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
2.00 
2.00 

 
0.67 
0.67 
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ตารางที ่14 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (ต่อ) 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

 9. กิจกรรมการเรียนรู ้
  9.1 สอดคลอ้งในขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  9.2 สอดคลอ้งในขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้
(Processing) 
 9.3 สอดคล้องในขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Applying)   
  9.4 สอดคล้องในขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า(Self-
regulating) 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

10. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   10.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

 11. การวัดและประเมินผล 
  11.1 สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
0 

 
2.00 

 
0.67 
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ตารางที่ 16 คา่ดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  1.1 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สาระส าคัญ 
  2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  3.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  3.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  4.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
5.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
5.2 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

6. สาระการเรียนรู ้
  6.1 สอดคลอ้งกับสาระส าคัญ 
  6.2 สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

8. เกณฑ์การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
8.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
2.00 
2.00 

 
0.67 
0.67 

 

 



  102 

ตารางที ่15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 (ต่อ) 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

 9. กิจกรรมการเรียนรู ้
  9.1 สอดคลอ้งในขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  9.2 สอดคลอ้งในขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้
(Processing) 
 9.3 สอดคล้องในขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Applying)   
  9.4 สอดคล้องในขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า(Self-
regulating) 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

10. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   10.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

 11. การวัดและประเมินผล 
  11.1 สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
0 

 
2.00 

 
0.67 
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ตารางที่ 17 ดชันีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  1.1 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

2. สาระส าคัญ 
  2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  3.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  3.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  4.2 สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
5.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
5.2 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

6. สาระการเรียนรู ้
  6.1 สอดคลอ้งกับสาระส าคัญ 
  6.2 สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3.00 
3.00 

 
1.00 
1.00 

7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

8. เกณฑ์การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
8.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
2.00 
2.00 

 
0.67 
0.67 
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ตารางที ่16  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 (ต่อ) 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

 9. กิจกรรมการเรียนรู ้
  9.1 สอดคลอ้งในขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  9.2 สอดคลอ้งในขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้
(Processing) 
 9.3 สอดคล้องในขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Applying)   
  9.4 สอดคล้องในขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า(Self-
regulating) 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

10. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   10.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

 11. การวัดและประเมินผล 
  11.1 สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
0 

 
2.00 

 
0.67 
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  

 
ข้อสอบ (พฤตกิรรม) 

 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
1.ระบบเศรษฐกิจใดที่เอกชนมีกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สินต่ำงๆ 
(ควำมจ ำ) 

1 1 1 3.00 1.00 

2. ระบบเศรษฐกิจใดที่รัฐเปน็ผู้ก ำหนดรำคำสินค้ำและ
บริกำร   (ควำมจ ำ) 

1 1 1 3.00 1.00 

3. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแบบใด (ควำมจ ำ) 1 1 1 3.00 1.00 
4. ประเทศใดใช้ระบบเศรษฐกิจที่แตกต่ำงจำกประเทศอื่น 
(ควำมจ ำ) 

1 1 1 3.00 1.00 

5. ข้อใดคือควำมหมำยของระบบเศรษฐกิจ (ควำมเข้ำใจ) 1 1 1 3.00 1.00 
6. ข้อใดคือรูปแบบของระบบเศรษฐกิจของไทย 
(ควำมเข้ำใจ) 

1 1 0 2.00 0.67 

7. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(ควำมเข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

8. ข้อใดคือลักษณะส ำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
(ควำมเข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

9. ประเทศใดใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (วิเครำะห์) 1 1 1 3.00 1.00 

10. เหตุใดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจึงต้องมีกำร
จ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน  (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

11. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใครเป็นผู้ก ำหนดว่ำจะ
ผลิตอะไร ผลิตอย่ำงไรและผลติเพ่ือใคร (วิเครำะห์)                    

1 1 1 3.00 1.00 

12. ในปัจจุบนัประเทศโลกเสรีส่วนใหญ่ เปลี่ยนมำใช้
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งนี้เป็นเพรำะเหตุผลใด
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

13. ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเข้ำควบคุมกำรจัดสรรทรัพยำกร
และก ำหนดรำคำหรือผลตอบแทนของกำรแลกเปลี่ยน
สินค้ำและบริกำรเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 



  106 

ตารางที ่  17  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS (ต่อ) 

 
ข้อสอบ (พฤตกิรรม) 

 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
14.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกว่ำระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมในเรื่องใด(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

15. ระบบเศรษฐกิจแบบใดทีม่ีกำรพัฒนำได้ช้ำ(ประเมินค่ำ) 0 1 1 2.00 0.67 
16.ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ใครเปน็ผู้ก ำหนดว่ำ
จะผลิตอะไร ผลิตอย่ำงไร และผลิตเพ่ือใคร  (ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 

17. หลักกำรพึง่พำทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ไดแ้ก่อะไรบ้ำง 
(เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

18. ข้อใดคือตัวอย่ำงของกำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจ(เข้ำใจ) 1 1 1 3.00 1.00 
19. ข้อใดเป็นกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจขั้นต้น (เข้ำใจ) 1 1 1 3.00 1.00 
20. ข้อใดเป็นโครงกำรควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนภุูมิภำคแม่น้ ำโขง 6 ประเทศ (เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

21. กำรน ำเข้ำสินค้ำ เช่น น้ ำมันดิบ เครื่องจักรกล จำก
ต่ำงประเทศเข้ำมำมำก ก่อใหเ้กิดปัญหำใดตำมมำ 
(ประยุกต์ใช้) 

1 1 1 3.00 1.00 

22. ข้อใดเป็นผลจำกกำรแขง่ขันทำงกำรค้ำในประเทศ
และต่ำงประเทศในเชิงบวก(ประยุกต์ใช้) 

1 1 1 3.00 1.00 

23. เมื่อประเทศไทยมีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง 
ผลที่ตำมมำคือข้อใด (วิเครำะห)์ 

1 1 1 3.00 1.00 

24. กำรที่ประเทศต่ำงๆ ในเอเชียพยำยำมส่งสินค้ำออกไป
แข่งขันในตลำดโลกนั้น มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญในข้อใด 
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

25.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9 
นับว่ำเป็นแผนที่ด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่ส ำคัญทีสุ่ด
ช่วงหนึ่งของประเทศไทย เพรำะเหตุใด (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

26. เพรำะเหตุใดประเทศจีนจึงเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำที ่ 1 1 1 3.00 1.00 
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ตารางที ่    17 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS (ต่อ) 

 
ข้อสอบ (พฤตกิรรม) 

 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
ส ำคัญในปัจจบุัน  (วิเครำะห)์      
27. ข้อใดเป็นปัจจัยส ำคัญที่สุดที่ท ำให้เกิดกำรรวมตัวกัน
ทำงเศรษฐกิจ (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

28. กำรรวมกลุ่มของอำเซียน ส่งผลดีต่อข้อใดมำกที่สุด 
(วิเครำะห)์  

1 1 1 3.00 1.00 

29. ปัญหำกำรว่ำงงำนเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
(ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 

30.ข้อใดไม่ใช่ผลดีจำกกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 
(ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 

31. ข้อใดเป็นปัญหำกำรขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต (เข้ำใจ) 1 1 1 3.00 1.00 
32.  ปัจจัยส ำคัญที่มผีลต่อเศรษฐกิจโลก ได้แก่อะไร
(เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

33.  ทรัพยำกรในข้อใดทีม่ีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
มำกที่สุด(เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

34.  ประเทศที่มีกองทุนส ำรองทองค ำ มำกที่สุดได้แก่
ประเทศใดบ้ำง   (เข้ำใจ)             

1 1 1 3.00 1.00 

35. ทองค ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญทำง
ระบบเศรษฐกิจตำมข้อใด  (ประยุกต์ใช้) 

1 1 1 3.00 1.00 

36. สินค้ำส่งออกอันดับหนึ่งของไทย คือ (ประยุกต์ใช้)                                                   1 1 1 3.00 1.00 
37. กำรใช้ทรพัยำกรเพื่อกำรผลิตอย่ำงสิ้นเปลือง  ส่งผล
ให้เกิดปัญหำในข้อใดมำกที่สดุ  (คิดวิเครำะห์)       

1 1 1 3.00 1.00 

38. ข้อใด ไมใ่ช่  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจำยของ
ทรัพยำกรที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย                                         
(คิดวิเครำะห์)  

1 1 1 3.00 1.00 

 39. เหตุใดทองค ำจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในทำง 1 1 1 3.00 1.00 
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ตำรำงที ่  17  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS (ต่อ) 

 
ข้อสอบ (พฤตกิรรม) 

 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
เศรษฐกิจ (คิดวิเครำะห์)      
40. กำรที่กลุ่มผู้ผลิตน้ ำมันสำมำรถก ำหนดรำคำน้ ำมันใน
ตลำดโลกได้นั้น แสดงให้เห็นควำมส ำคัญของสิ่งใด 
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

41. ผู้ผลิตภำยในประเทศไทยมีลักษณะเปน็ธุรกิจประเภท
ใดเป็นส่วนใหญ่   (วิเครำะห)์ 

1 1 1 3.00 1.00 

42. กำรจัดสรรทรัพยำกรที่มจี ำกัด ไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรที่ไม่จ ำกัดของมนุษย์ จะท ำให้เกิดอะไรขึ้น 
(คิดวิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

43. ข้อใดเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปไม่
สำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ไดอ้ีก  (ประเมินค่ำ) 

1 1 1 3.00 1.00 

44. ข้อใดไม่ใชทุ่น ตำมควำมหมำยของทรัพยำกรทำง
เศรษฐศำสตร์(ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 

45.  เพรำะเหตุใดประเทศต่ำงๆในโลกจึงต้องมีกำรค้ำขำย
สินค้ำซึ่งกันและกัน  (เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

46.กำรค้ำระหว่ำงประเทศก่อให้เกิดผลดีโดยตรงต่อ
ประชำชนอย่ำงไร  (เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

47.  ปัจจุบันโครงสร้ำงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ
ไทยอยู่ในลักษณะใด (เข้ำใจ) 

1 1 1 3.00 1.00 

48.  ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด      (เข้ำใจ) 1 1 1 3.00 1.00 
49. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
(ประยุกต์) 

1 1 1 3.00 1.00 

50. ข้อใดสัมพนัธ์กัน (ประยุกต์) 1 1 1 3.00 1.00 
51. หำกไทยต้องกำรคุ้มกันสินค้ำที่ผลิตขึ้นภำยในประเทศ  1 1 1 3.00 1.00 
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ตำรำงที ่  17  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS (ต่อ) 

 
ข้อสอบ (พฤตกิรรม) 

 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
และป้องกันกำรเข้ำมำแข่งขันของต่ำงชำติไทยควรใช้
มำตรกำรในข้อใด  (วิเครำะห์) 

     

52. กำรที่ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำร
ส่งออกในอัตรำที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงผลดใีนข้อใด 
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

53. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำมีผลอย่ำงไรต่อระบบเศรษฐกิจ 
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

54. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ
ก่อให้เกิดผลในข้อใด (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

55. “กำรค้ำที่มุ่งคุ้มกันตลำดสินค้ำภำยในประเทศโดย
พยำยำมไม่ใหป้ระเทศอ่ืนส่งสินค้ำชนิดนั้น ๆ เข้ำมำ
แข่งขันกับผู้ผลิตภำยในประเทศ” ข้อควำมนี้หมำยถึงข้อ
ใด (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

56.   ข้อใดไมใ่ช่ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดกำรค้ำระหว่ำงประเทศ            
(วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

57. กำรผลิตสนิค้ำเพ่ือบริโภคอย่ำงพอเพียงทั้งชนิดและ
ปริมำณไม่ว่ำจะมีกำรค้ำระหว่ำงประเทศหรือไม่ก็ตำมตรง
กับส ำนวนในข้อใด    (วิเครำะห์)                 

1 1 0 2.00 0.67 

58. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
ทำงอ้อม  (วิเครำะห์) 

1 1 1 3.00 1.00 

59. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีผลส ำคญั
อย่ำงไร    (ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 

60. กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจส่งผลดีต่อขอ้ใดมำกที่สุด 
(ประเมินค่ำ) 

0 1 1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ข้อสอบ ค่าความยาก
(p) 

     แปลผล ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

แปลผล แปลผล
คุณภาพของ

ข้อสอบ 
1 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.13 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
2 0.50 ปานกลาง 0.37 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
3 0.10 ยากเกินไป 0.07 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
4 0.33 ปานกลาง 0.13 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
5 0.43 ปานกลาง 0.40 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
6 0.23 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
7 0.23 ปานกลาง 0.00 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
8 0.53 ปานกลาง 0.27 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
9 0.63 ค่อนข้างง่าย 0.85 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
10 0.72 ปานกลาง 0.77 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
11 0.37 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
12 0.27 ปานกลาง 0.40 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
13 0.60 ปานกลาง 0.40 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
14 0.33 ปานกลาง 0.00 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
15 0.30 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
16 0.40 ปานกลาง 0.40 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
17 0.27 ปานกลาง 0.27 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
18 0.52 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
19 0.40 ปานกลาง 0.00 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
20 0.53 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
21 0.52 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
22 0.43 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
23 0.56 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
24 0.30 ปานกลาง 0.07 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
25 0.23 ปานกลาง -0.20 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 18 คา่ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ต่อ) 

ข้อสอบ ค่าความยาก
(p) 

     แปลผล ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

แปลผล แปลผล
คุณภาพของ

ข้อสอบ 
26      0.27 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกดี ใช้ได ้
27 0.52 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
28 0.57 ปานกลาง 0.62 อ านาจจ าแนกได้ดีมาก ใช้ได ้
29 0.50 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
30 0.43 ปานกลาง 0.43 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
31 0.30 ปานกลาง -0.07 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
32 0.40 ปานกลาง 0.53 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
33 0.57 ปานกลาง 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
34 0.47 ปานกลาง 0.53 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
35 0.43 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกได้ดี ใช้ได ้
36 0.57 ปานกลาง 0.47 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
37 0.43 ปานกลาง 0.33 อ านาจจ าแนกดี ใช้ได ้
38 0.37 ปานกลาง 0.47 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
39 0.50 ปานกลาง 0.20 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
40 0.50 ปานกลาง 0.20 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
41 0.13 ยากเกินไป -0.27 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
42 0.47 ปานกลาง 0.27 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
43 0.47 ปานกลาง 0.53 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
44 0.33 ปานกลาง 0.40 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
45 0.75 ค่อนข้างง่าย 0.70 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
46 0.27 ปานกลาง 0.27 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
47 0.23 ปานกลาง -0.33 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
48 0.43 ปานกลาง 0.20 อ านาจจ าแนกพอใช ้ ใช้ได ้
49 0.57 ปานกลาง 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
50 0.57 ปานกลาง 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
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ตารางที่ 18 คา่ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ต่อ) 

ข้อสอบ ค่าความยาก
(p) 

     แปลผล ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

แปลผล แปลผล
คุณภาพของ

ข้อสอบ 
51 0.33 ปานกลาง 0.00 ไม่สามารถจ าแนกได ้ ตัดทิ้ง 
52 0.75 ค่อนข้างง่าย 0.77 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้

    53 0.57 ค่อนข้างง่าย 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
54 0.60 ค่อนข้างง่าย 0.77 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
55 0.67 ค่อนข้างง่าย 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
56 0.57 ปานกลาง 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
57 0.43 ปานกลาง 0.20 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
58 0.57 ปานกลาง 0.93 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
59 0.81 ปานกลาง 0.43 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้
60 0.52 ปานกลาง 1.00 อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได ้

 
หมายเหตุ 

1. ข้อสอบข้อที่ 3 และ ข้อที่ 41  มีค่าความยากง่าย (P) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็น 
ข้อสอบที่ยากเกินไปเลยตัดออก 

2. ข้อสอบข้อที่  1, 4, 19, 24, 25, 31, 41, 47 และ 51 มีค่าอ านาจจ าแนก (R)  
น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้ จึงตัดออก 

 3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อ
ที่ 1 5, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 42, 47, 48, 49, 51, 
52, 55, 56 และ 59 

 4. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของครูเดอร์ - ริชารด์สัน จากสูตร 
KR-20 ได้เท่ากับ 0.79 
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ตารางที่ 20 คา่ดัชนีความสอดคล้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ต้องการชองแบบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรยีน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ GPAS 

          
หมายเหต ุ

            1. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบ
ข้อที่ 2, และ 6 

สถานการณ ์
ที ่

 
ความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชีย่วชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 1 1 3.00 1.00 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 
3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 

2 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 1 1 3.00 1.00 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 

3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 

3 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 1 1 3.00 1.00 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 

3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 

4 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 1 1 3.00 1.00 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 

3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 

5 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 0 1 2.00 0.67 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 

3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 

6 1 .วิเคราะห์ความส าคัญ 1 1 1 3.00 1.00 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ ์ 1 1 1 3.00 1.00 

3. วิเคราะห์หลักการ 1 1 1 3.00 1.00 
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2. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 3 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 3 ข้อ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยใช้สูตรของ Cronbanch’ Alpha  ได้เท่ากับ 0.82 

 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมนิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
คนที ่ ก่อนเรียน ( 27 คะแนน ) หลังเรียน ( 27คะแนน ) 

1 8 20 
2 7 23 
3 12 21 
4 8 21 
5 10 19 
6 17 20 
7 22 23 
8 6 20 
9 3 20 
10 12 23 
11 13 22 
12 3 21 
13 24 25 
14 11 26 
15 13 23 
16 9 21 
17 12 21 
18 2 21 
19 8 20 
20 4 19 
21 4 22 
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ตารางที ่ 21  ผลการประเมนิความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย

ใชก้ารจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

ผลการประเมนิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
คนที ่ ก่อนเรียน ( 27 คะแนน ) หลังเรียน ( 27คะแนน ) 
22 7 22 
23 6 21 
24 24 22 
25 17 21 
26 8 27 
27 27 27 
28 22 27 
29 23 25 
30 19 26 
31 25 25 
32 21 21 
33 9 25 
34 16 24 
35 14 21 
36 24 22 
37 16 19 
38 14 22 
39 17 22 
40 15 21 
41 17 21 
42 19 22 
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ตารางที่ 22 คา่ความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
คนที ่

จ านวนข้อสอบ คะแนน 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 รวม คะแนนเต็ม 
1 8 6 6 20 27 
2 8 8 7 23 27 
3 8 7 6 21 27 
4 7 8 6 21 27 
5 6 7 6 19 27 
6 7 6 7 20 27 
7 8 7 6 21 27 
8 8 6 6 20 27 
9 6 8 6 20 27 
10 8 8 7 23 27 
11 8 6 8 22 27 
12 8 6 7 21 27 
13 8 8 7 23 27 
14 8 9 9 26 27 
15 8 9 6 23 27 
16 7 6 8 21 27 
17 9 6 6 21 27 
18 7 6 8 21 27 
19 6 7 7 20 27 
20 7 6 6 19 27 
21 6 8 8 22 27 
22 7 7 8 22 27 
23 8 7 6 21 27 
24 7 6 9 22 27 
25 6 7 8 21 27 
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ตารางที่  22 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยใช้สูตรของ Cronbanch’ Alpha  ได้
เท่ากับ 0.82 

 
 

 
คนที ่

จ านวนข้อสอบ คะแนน 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 รวม คะแนนเต็ม 
26 9 9 9 27 27 
27 9 9 9 27 27 
28 9 9 9 27 27 
29 7 9 9 25 27 
30 8 9 9 26 27 
31 9 7 9 25 27 
32 6 6 9 21 27 
33 9 7 9 25 27 
34 9 7 8 24 27 
35 8 6 7 21 27 
36 7 9 6 22 27 
37 6 7 6 19 27 
38 7 8 7 22 27 
39 7 6 9 22 27 
40 8 7 6 21 27 
41 9 6 6 21 27 
42 8 8 6 22 27 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค                              =  0.82 
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ตารางที่ 23 ผลแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
ข้อที่ 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
 

1. 
ด้ำนกิจกรรมกำรเรยีนรู ้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS  
เป็นกำรตั้งประเด็นค ำถำมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS  
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถค้นหำค ำตอบได้ด้วยตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

3. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS  
ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรคิดวิเครำะห์ และพจิำรณำ
เรื่องที่เรียนจนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

4. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS  
ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็น
เหตุเป็นผล 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

 
5. 

ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู ้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ช่วยให้นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกำรเรียนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

6. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแลกเปลีย่นควำมรู้ควำมคิดเห็น 
และช่วยเหลือกันในชั้นเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

7. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

8. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตำรำงที ่ 23  ผลแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) 

 
ข้อที่ 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
 

9. 
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู ้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

10. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ฝึกแลกเปลี่ยนควำมคิด 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

11. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำ
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 

12. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียน รำยวิชำ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.00 

 
1.00 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

- แผนการจัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  
- แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการ GPAS 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รหัสวิชา ส22102       รายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
หน่วยที่ 15                           ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
จ านวน   12  คาบเรียน    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   เวลา 3  คาบเรียน 
ชื่อครูผู้สอน  นางสาวพรพรรณ ศรีหาวงศ์ 
................................................................................................................................................................ 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 
ส 3.2 ม.2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  
 

2. สาระส าคญั 
ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบนัประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สังคม

นิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 

3. สมรรถนะที่ส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
5. จุดประสงค ์

1. นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆได้  
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีละผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆได้  
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3. นักเรียนสามารถอธิบายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
 

6. สาระการเรียนรู ้
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. แผนภาพความคิด เรื่องข้อด-ีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
2. เรียงความเรื่องระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

8. เกณฑ์การประเมนิชิ้นงาน/ภาระงาน  
8.1 เกณฑ์การให้คะแนน แผนภาพความคิด เรื่องข้อด-ีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 คะแนน 
(ดีมาก) 

3 คะแนน 
(ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1  คะแนน 
(ปรับปรุง) 

1. ข้อด-ี
ข้อเสีย
ของระบบ
เศรษฐกิจ 
แบบต่างๆ 
 

เขียนอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆได้สัมพันธ์
กันมีการเช่ือมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวมแสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ
ได้มีการจ าแนก
ข้อมูลแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 

เขียนอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ต่างๆได้สอดคล้อง
กับ มีการเขียน
ขยายความ
ยกตัวอย่างอธิบาย
เพิ่มเติมให้อ่าน
เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบายและ 
วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ต่างๆได้แต่ยังไม่
ชัดเจน ไม่มีการ
อธิบายเพ่ิมเติม 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนน เรียงความเรื่องระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 คะแนน 
(ดีมาก) 

3 คะแนน 
(ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1  คะแนน 
(ปรับปรุง) 

1. ความ
ถูกต้อง
ของ
หลักการ
เขียน
เรียงความ 

องค์ประกอบครบถ้วนมี
ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 
ครบถ้วนและสมบูรณ ์

องค์ประกอบไม่
ครบมีแต่เนื้อเรื่อง
ที่สมบูรณ์ขาดค า
น าหรือสรุป 

องค์ประกอบไม่
ครบมีแต่เนื้อเรื่อง
ที่สมบูรณ์ขาดค า
น าและสรุป 

องค์ประกอบไม่
ครบเนื้อเรื่องไม่
สมบูรณ ์

2. เนื้อหา
มีความคิด
สร้างสรรค์ 
และ
สอดคล้อง
กับหัวข้อ
ที่ก าหนด 

เขียนเรื่องตรงกับชื่อ
เรื่อง เรียงล าดับ
วิเคราะห์เหตุการณ์ได้
อย่างต่อเนื่องชัดเจน
สอดแทรกแนวคิดที่มี
ประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค ์

เขียนเรื่องตรงกับ
ชื่อเรื่อง เรียงล าดับ
วิเคราะห์เหตุการณ์
ได้อย่างต่อเนื่อง
สอดแทรกแนวคิด
ที่มีประโยชน ์

เขียนเรื่องตรงกับ
ชื่อเรื่องเรียงล าดับ
วิเคราะห์เหตุการณ์
ได้ไม่มีการ
สอดแทรกแนวคิด
สร้างสรรค์และมี
ประโยชน์ 

เขียนเรื่องไม่ตรง
กับชื่อเรื่อง
เรียงล าดับ
เหตุการณ์วกวน
ไม่มีการ
สอดแทรกแนวคิด
สร้างสรรค์และมี
ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
    7 – 8         ดีมาก 
    5 – 6            ดี 
    3 – 4         พอใช ้
       2     ปรับปรุง 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู ้
 คาบเรียนที่ 1 

ขั้นรวบรวมขอ้มูล (Gathering) 
1. ครูเปิดวีดีทัศน์ เรื่องเศรษฐ์กิจไทยให้นักเรียนดู แล้วตั้งค าถามกับนักเรียนดังนี้ 
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- ระบบเศรษฐกิจหมายถึงอะไร? 
ตัวอย่างค าตอบ กลุ่มของหนว่ยเศรษฐกิจตา่งๆ ที่มีลักษณะในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในแบบเดียวกัน 
- ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด? 
ตัวอย่างค าตอบ ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

2. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เรื่องระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ฯ  
3. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรปุ ความหมายของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
ความหมายของระบบเศรษฐกิจ (economic system) หมายถึง กลุ่มบุคคลของสังคมที่

รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ อ านวยความสะดวกในการที่จะแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบัดความต้องการให้แก่บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคม
นั้นให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ( Laissez-faire or capitalism) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

นิยมหรือทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพแก่ภาคเอกชนใน การเลือกด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน สามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เศรษฐทรัพย์ต่างๆที่ตน
หามาได้ มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินค้า และบริการต่างๆ แต่
ทว่าเสรีภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กล่าวคือ การด าเนินการใดๆจะต้องไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอื่น ใช้ระบบของการแข่งขันโดยมีราคาและระบบตลาดเป็น
กลไกส าคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะมี
หน้าที่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันประเทศ  

2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism)  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบเศรษฐกิจ แบบคอมมิวนิสต์ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมรัฐจะเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐาน ไว้เกือบทั้งหมด และเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจ 
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน กิจการหลักที่มี ความส าคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของ
ประเทศ เช่น ธุรกิจธนาคาร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่าไม้ น้ ามัน กิจการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการต่างๆ ฯลฯ รัฐจะเป็นผู้เข้ามาด าเนินการเอง อย่างไรก็ตาม รัฐยังให้เสรีภาพแก่
ประชาชนบ้างพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน เช่น สามารถท า
ธุรกิจค้าขายขนาดย่อมระหว่างท้องถิ่นใกล้เคียง สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน   ท ากิน เพื่อการยัง
ชีพ โดยสรุป ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกรัฐเป็นกลไกส าคัญใน
การจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ 
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3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยม กล่าวคือ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน ในส่วนที่เป็นแบบทุนนิยม 
คือ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่าง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตหรือบริโภค ใช้ระบบของการ
แข่งขัน กลไกราคาเข้ามาท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ส่วนที่เป็นแบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลเข้ามา
ควบคุมหรือเข้ามาด าเนินกิจการที่มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เช่น กิจการสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องมีการลงทุนมากเพราะ
หาเอกชนลงทุนได้ยาก เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้อง เสี่ยงกับการขาดทุนหรือไม่คุ้มกับการลงทุน แต่
กิจการเหล่านี้จ าเป็นต้องมีเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการด ารงชีพ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา การขนส่ง 
และคมนาคม เหตุที่รัฐบาลเข้ามาด าเนินการในกิจการดังกล่าวก็เพื่อขจัดปัญหาในเรื่องการผูกขาดหรือ
เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้เอกชนท าการแข่งขัน โดยสรุปแล้วระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้ทั้งระบบกลไกราคา หรือระบบตลาดควบคู่ไปกับระบบกลไกรัฐ
ในการจัดสรรทรัพยากร 

ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู ้(Processing) 
1.หลังจากนั้น ครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆว่ามีข้อดีและข้อเสีย  

อย่างไรบ้าง แล้วให้นักเรียนสรุปลงในสมุด 
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ตัวอย่างแนวทางการตอบ 
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบผสม แล้วสรุปประเด็นส าคัญลงในผังมโนทัศน์ 
   ตามหัวข้อที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการยอมรบัในการ

แข่งขนั รัฐแทรกแซง 

ใหมี้ความเป็นธรรม 

เพือ่ปอ้งกนัการผูกขาด 

การด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอาศยักลไก

ราคาในการจดัสรร

ทรพัยากร 

มีความคล่องตวัใน

การด าเนินการ 

สามารถปรบัตวัเข้า

กบัสถานการณ์ของ

เศรษฐกิจ 

เอกชนด าเนินการผลิต

จดัจ าหน่าย 

แลกเปลีย่น  

รฐัแทรกแซงในกิจการ

ส าคญัทีมี่ผลกระทบ 

ลักษณะ
ส ำคัญ 

มีการแข่งขนักนั

ผลิต ท าใหสิ้นคา้ 

มีคณุภาพ 

ประชาชนเลือก

ข้อ

ระบบ
เศรษฐกิ
จแบบ
ผสม 

เอกชนเป็นเจ้าของทรพัย์สิน

ปัจจยัการผลิต หรือทรพัยากร

ในบางกิจการทีส่ าคญั และมี

ผลกระทบต่อสาธารณชน 

ประชาชนมี

เสรีภาพใน

การ

ประกอบ

ประชาชนไดร้บัการ

บริการจากรัฐใน

ดา้นสวสัดิการ
ข้อเสีย

 การวางแผนจาก

ส่วนกลางใหเ้กิดผลดีต่อ

ส่วนรวม 
การบริหารจดัการ

ของรฐับาลไม่

การบริหารงานของรฐัใน

กิจการอตุสาหกรรม หรือ

บริการ 

แรงจูงใจหรือก าลงัใจมีไม่

มากต่อการเสีย่งกบันโยบาย

ทีไ่ม่แน่นอนของรฐั 
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ตัวอย่างแนวทางการตอบ 
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แล้วสรุปประเด็น
ส าคัญ 
   ลงในแผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจ

โดยการปันส่วน และ

การแทรกแซงของรฐั 

รฐัก าหนดปริมาณ

การผลิต และราคา

สินคา้ 
รฐัด าเนินการ

แทรกแซงมิใหก้ลไก

ราคาท าหนา้ทีโ่ดยเสรี 

รฐัเป็นผูว้างแผน

เศรษฐกิจ ผลิต 

จ าหน่าย 

ลักษณะ
ส ำคัญ 

ประชาชนไดร้บัการ

ดูแลเกีย่วกบั

สวสัดิการของรัฐเท่า
ระบบ
เศรษฐกิ
จแบบ 

สังคม

รฐัเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

ปัจจยัการผลิต 

ข้อดี
ส ำคั

รฐัควบคมุการ

ผลิตไดต้าม

นโยบาย ข้อเสี
ย

การวางแผนด าเนิน

กิจการของรฐั หากไม่ดี

อาจท าใหก้ารจดัสรร

ทรพัยากร 

ขาดแรงจูงใจ 

ในการคิดคน้ส่ิง ลม้เลิกการ

ผูกขาดทาง

การคา้ 

ประชาชนไม่มีเสรีภาพ

อย่างเต็มทีใ่นการท า

ธุรกิจ 
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ตัวอย่างแนวทางการตอบ 
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบเศรษฐกิจแบบผสม แล้วสรุปประเด็นส าคัญลงใน
ผังมโนทัศน์ 
   ตามหัวข้อที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการยอมรบัในการ

แข่งขนั รัฐแทรกแซง 

ใหมี้ความเป็นธรรม 

เพือ่ปอ้งกนัการผูกขาด 

การด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอาศยักลไก

ราคาในการจดัสรร

ทรพัยากร 

มีความคล่องตวัใน

การด าเนินการ 

สามารถปรบัตวัเข้า

กบัสถานการณ์ของ

เศรษฐกิจ 

เอกชนด าเนินการผลิต

จดัจ าหน่าย 

แลกเปลีย่น  

รฐัแทรกแซงในกิจการ

ส าคญัทีมี่ผลกระทบ 

ลักษณะ
ส ำคัญ 

มีการแข่งขนักนั

ผลิต ท าใหสิ้นคา้ 

มีคณุภาพ 

ประชาชนเลือก

ข้อ

ระบบ
เศรษฐกิ
จแบบ
ผสม 

เอกชนเป็นเจ้าของทรพัย์สิน

ปัจจยัการผลิต หรือทรพัยากร

ในบางกิจการทีส่ าคญั และมี

ผลกระทบต่อสาธารณชน 

ประชาชนมี

เสรีภาพใน

การ

ประกอบ

ประชาชนไดร้บัการ

บริการจากรัฐใน

ดา้นสวสัดิการ
ข้อเสี

การวางแผนจาก

ส่วนกลางใหเ้กิดผลดีต่อ

ส่วนรวม 
การบริหารจดัการ

ของรฐับาลไม่

การบริหารงานของรฐัใน

กิจการอตุสาหกรรม หรือ

บริการ 

แรงจูงใจหรือก าลงัใจมีไม่

มากต่อการเสีย่งกบันโยบาย

ทีไ่ม่แน่นอนของรฐั 
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คาบเรียนที่ 2 
ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)   
1. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆจากคาบเรียนที่ผ่านมา 
2. ให้นักเรียนเปรยีบเทียบระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และแบบสังคมนิยม ว่ามีความ

เหมือนและ 
ความแตกต่างกันอย่างไร โดยให้นักเรียนเขยีงลงในสมุด 

3. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแบง่กลุ่มกลุ่มละ 5 คนตามความสมัครใจ โดยให้ช่วยกันอธิบาย
ระบบ 

เศรษฐกิจของประเทศไทย และให้นักเรียนสรุปออกมาเป็นแผนภาพความคิด 
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ตัวอย่างแนวทางการตอบ 
 

                             เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบเศรษฐกิจที่
ใช้ในประเทศไทย 

ข้อดี  ระบบเศรษฐกิจมีความ

คล่องตวัสูงเพราะใชก้ลไกรัฐกบั

กลไกราคาตลาดในการจดัสรร

ทรัพยากร เป็นการรวมเอาขอ้ดี

ของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม

กบั 

ระบบเศรษฐกิจทีป่ระเทศไทย

ใช ้คือระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสม 

แนวคิดของระบบเศรษฐกิจ

แบบผสมเอกชนด าเนินการ

ผลิตจดัจ าหน่าย แลกเปลีย่น  

รัฐแทรกแซงในกิจการส าคญัที่

มีผลกระทบ 

ข้อเสีย เกิดปัญหาเหลือ่มล ้า

ฐานะทางสงัคมของประชาชน 

ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัจากผูมี้

อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ

ข้ึนอยู่กบัความมัน่คงทางการ

เมืองอย่างเช่นประเทศไทย เป็น
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4. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงานตัวเอง โดยให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ภายในห้องเรียนโดยมีครูคอยให้ข้อเสนอแนะร่วมกับนักเรียน 
 

คาบเรียนที่ 3 
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่า (Self-regulating) 

 9. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความ “เรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย” (โดยบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย) 
  ขั้นตอนการท างาน 

1. ศึกษาระบบเศรษฐกิจให้ละเอียดและท าความเข้าใจกับระบบเศรษฐกิจ 
2. เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด 1 หนา้กระดาษ A 
3. ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานให้นักเรียนฟัง  
4. น าเสนองานโดยการจับคู่เล่าสู่กันฟัง 

           10. หลังจากนั้นครูและเพ่ือนๆช่วยกันคัดเลือกผลงาน แล้วให้นักเรียนน าเสนองานโดยการ
จัดป้ายนิเทศหน้าช้ัน แสดงผลงานการเขียนเรียงความเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรยีนในชั้นอ่ืน ๆ 

 
10. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินแผนภาพความคิด เรื่องข้อด-ีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
 2. ประเมินเรียงความเรื่องระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
11. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
 1. วีดีทัศน์ เรื่องเศรษฐ์กิจไทย 
 2. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 
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บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
แนวทางแก้ไข 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________                                                                         

  
                                                                       ลงชื่อ__________________ (ผู้บันทกึ) 
                                                                             (นางสาวพรพรรณ ศรีหาวงศ)์ 
                                                                                  _____/_____/_____ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รหัสวิชา ส22102       รายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
หน่วยที่ 15                                        ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
จ านวน   12  คาบเรียน    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง  หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
เวลา 3  คาบเรียน 
ชื่อครูผู้สอน  นางสาวพรพรรณ ศรีหาวงศ์ 
................................................................................................................................................................ 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 
ส 3.2 ม.2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถงึการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
 

2. สาระส าคญั 
การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท าให้เกิดองค์การทางด้าน

เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 

3. สมรรถนะที่ส าคัญ  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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5. จุดประสงค ์
  1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ 
  2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในทวีปเอเชีย 
 
6. สาระการเรียนรู ้
 1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 2. การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 Power Point เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
8. เกณฑ์การประเมนิชิ้นงาน/ภาระงาน  
 8.1 เกณฑ์การให้คะแนน Power Point เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 
4 คะแนน 

3(ดี) 
3 คะแนน 

2(พอใช้) 
2 คะแนน 

1(ปรับปรุง) 
1  คะแนน 

1. เนื้อหา
ข้อมูล 

มีการเตรียมความ
พร้อมของเนื้อหา 
และมีเนื้อหาได้
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถ
เสนอเหตุผล
ข้อเท็จจริงอ้างอิงได้
เหมาะสมถูกตอ้ง 

มีการเตรียมความ
พร้อมของเนื้อหา
บ้างในบางประเด็น 
และมีเนื้อหาได้
ถูกต้องครบถ้วน 

มีการเตรียมความ
พร้อมของเนื้อหาบ้าง
ในบางประเด็น และมี
เนื้อหาถูกต้องบางส่วน 

ขาดการเตรียม
ความพร้อมของ
เนื้อหา และมี
เนื้อหาได้ไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์ ไม่
สามารถเสนอ
เหตุผล
ข้อเท็จจริง
อ้างอิงได้
เหมาะสม
ถูกต้อง 
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เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 
4 คะแนน 

3(ดี) 
3 คะแนน 

2(พอใช้) 
2 คะแนน 

1(ปรับปรุง) 
1  คะแนน 

2. การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

มีความพร้อมในการ
น าเสนอข้อมูล และ
สามารถน าเสนอ
เนื้อหาได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมถึงมี
ท่าทาง น้ าเสียง 
และมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ผู้ฟังในการน าเสนอ 

มีความพร้อมใน
การน าเสนอข้อมูล 
และสามารถ
น าเสนอเนื้อหาได้
อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ยังขาดในเรื่อง
ของท่าทาง 
น้ าเสียง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟงั
ในการน าเสนอ 

มีความพร้อมในการ
น าเสนอข้อมูล และ
สามารถน าเสนอ
เนื้อหาได้ แต่ยังขาดใน
เรื่องของท่าทาง 
น้ าเสียง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังใน
การน าเสนอ 

ไม่มีความพร้อม
ในการน าเสนอ
ข้อมูล และ
สามารถ
น าเสนอเนื้อหา
ได้อย่างไม่
ชัดเจน ขาด
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
รวมถึงไม่มี
ท่าทาง น้ าเสียง 
และไม่มีมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟังในการ
น าเสนอ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
    7 – 8          ดีมาก 
    5 – 6            ดี 
    3 – 4          พอใช ้
       2    ปรับปรุง 
9. กิจกรรมการเรียนรู ้
 คาบเรียนที่ 1 

ขั้นรวบรวมขอ้มูล (Gathering) 
1. ครูเปิดวีดิโอและภาพเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ให้นักเรียนดู พร้อมกับ
ถามนักเรียนว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร? 
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ตัวอย่างค าตอบ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ในหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ฯ  
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการยกเลิกการเลือก
ปฏิบัติทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและรักษา
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจร่วมกัน ปัจจัยที่น าไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การพึ่งพา
อาศัยกันและกนั การแข่งขัน การขัดแย้ง การประสานประโยชน์ และการกีดกันทางการค้า 

ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู ้(Processing) 
4. หลังจากนั้น ครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศว่าเป็น
อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิดรวบยอด และร่วมกนัวิเคราะห์ผลดีและผลเสียลง
ในตารางวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย  
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ควำมร่วมมือทำง                                    
เศรษฐกจิแห่งภูมภิำค
เอเชีย-แปซฟิิก 

วัตถุประสงค์ : สง่เสริมสนบัสนนุการค้า

และการลงทนุระหวา่งประเทศสมาชิก 21 

ประเทศท่ีตัง้อยู่ชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก 

ธนำคำรพัฒนำเอเชีย                                    
เป็             เป็นสถาบนัทางการเงินท่ีให้

ความช่วยเหลือในการให้กู้ ยืมแก่รัฐบาลใน

ประเทศก าลงัพฒันาของภมูิภาคเอเชีย เพื่อ

พฒันาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิก 

 

สมำคมประชำชำตแิห่ง 
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 

วัตถุประสงค์ : สง่เสริมความร่วมมือและ

ช่วยเหลือกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความมัน่คงใน

ภมูิภาค 

  เขตกำรค้ำเสรี 

  วัตถุประสงค์ :  

ลดภาษีศลุกากรทางการค้าระหว่างกนั 

ข้อตกลงการสง่ออก-น าเข้าสนิค้าตา่ง ๆ 

เช่น เขตการค้าระหวา่งประเทศ 

 ไทย-ญ่ีปุ่ น 

 ไทย-จีน 

 ไทย-สาธารณรัฐอินเดีย 

   หกเหล่ียมเศรษฐกจิ 

    โครงการพฒันาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 6 ประเทศในอน-ุ

ภมูิภาคแมน่ า้โขง ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมา 

กมัพชูา เวียดนาม และมณฑลหยนุหนาน

ของจีน โดยสง่เสริมการค้าและการลงทนุ  

การคมนาคมขนสง่ และพลงังาน 

ส่ีเหล่ียมเศรษฐกจิ 

โครงการความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจของประเทศในลุม่น า้โขงตอนบน  

4 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา ลาว และไทย  

เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

เช่น เส้นทางขนสง่ 

     สำมเหล่ียมเศรษฐกจิ 

    โครงการพฒันาเศรษฐกิจ  

3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สง่เสริม

การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกนั การลงทนุ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทนุการผลิต เพ่ือแข่งขนั

ตลาดโลก     

     

     

 

 
      กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ 

     ท่ีมีการพฒันาและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ประกอบด้วยบราซิล 

รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกา เพ่ือร่วมมือกนั

ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหวา่งประเทศ 

 

ตัวอย่าง แผนผังความคิดรวบยอด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

APEC 

ADB 

ASEAN 

FTA 

EQ 

ควำม
ร่วมมือทำง
เศรษฐกจิ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ASEAN 

GMS-EC

ฎแEC 

FTA 

ADB 

IMT-GT 

BRICS 
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ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์ผลด-ีผลเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ผลด ี ผลเสีย หมาย
เหต ุ

  1. ท าให้ประเทศสามารถจ าหน่ายผลผลิต
ส่วนเกินจากการบริโภคภายในประเทศสู่
ผู้บริโภคในประเทศอื่น ท าใหเ้กิดรายได้เข้า
ประเทศและสง่ผลต่อมาตรฐานการครองชีพ
ที่ดีของประชาชน 
  2. ท าให้ได้รูจ้ักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่
สามารถผลิตได้ในประเทศ ท าให้ประชาชน
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีการน าเข้า
จากต่างประเทศประชาชนจะเสียโอกาสไป 
 3 . ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต
ภายในประเทศต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ ๆ  ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม 
  4. ท าให้ประชาชนได้ใช้สินค้าคุณภาพดีใน
ราคาถูก กล่าวคือแต่ละประเทศอาจไม่
สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิด เนื่องจาก
ความช านาญของแต่ละประเทศในการผลิต
สินค้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน บางประเทศ
อาจผลิตสินค้าหนึ่งได้ดีและต้นทุนต่ า ส่วน
อีกประเทศอาจผลิตสินค้าชนิดอื่นได้ดีและ
ต้นทุนต่ า การที่ทั้งสองประเทศจะเลือกผลิต
สินค้าที่ตนมีความช านาญและมีการขายหรือ
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสอง
ประเทศมากกว่า 
 

   1. ท าให้เกิดการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งถ้าเกิดการไม่สมดุลโดย
มีการน าเข้ามากกว่าการส่งออกอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  จ ะ ท า ใ ห้ ป ร ะ เ ทศข าด
ดุลการค้าและน าไปสู่การขาดดุลช าระ
เงินส่งผลไปยังเสถียรภาพเงินตราและ
ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายใน
ที่สุด 
   2 . สินค้าและบริการใหม่ๆ จาก
ต่างประเทศส่วนหนึ่งอาจท าให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในด้ านรู ปแบบการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนมีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมประเพณีซึ่งอาจเป็นผลเสีย
ต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบ
ดั้งเดิมของทั้งสองประเทศที่มีอยู่เดิมให้
เปลี่ยนแปลงไป 
     3 . บ า ง ค รั้ ง ผู้ ผ ลิ ต อ า จ ใ ห้
ความส าคัญกับตลาดในต่างประเทศ
มากกว่าตลาดภายในประเทศ ซึ่งอาจ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ข า ด แ ค ล น สิ น ค้ า
ภายในประเทศ ท าให้รัฐต้องคอย
แทรกแซงหรือควบคุมการน าเข้าและ
การส่งออก 

 



  140 

คาบเรียนที่ 2 
ขั้นปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)  
5. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศจากคาบเรียนที่ผ่านมา 

 6. ให้นักเรียนยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยให้นักเรียนเขียงลงในสมุด 
 7. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 5 คนตามความสมัครใจ โดยให้ช่วยกันอธิบาย
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และให้นักเรียนสรุปออกมาเป็นแผนภาพ
ความคิด 
 8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานตัวเอง โดยให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน 
ห้องเรียนโดยมีครูคอยให้ข้อเสนอแนะร่วมกบันักเรียน 
 
คาบเรียนที่ 3 

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่า (Self-regulating) 
 9. ครูให้นักเรียนน าแผนภาพความคิดจากคาบที่แล้ว มาท า Power Point เรื่อง “การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ” (โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
  ขั้นตอนการท างาน 

1. ศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้ละเอียดและท าความเข้าใจกับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2. ท า Power Point น าเสนอถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ และวิเคราะห์ผลดีผลเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3. ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานให้นักเรียนฟัง  
4. น าเสนองาน 

10. หลังจากนั้นครูและเพื่อนๆช่วยกันคัดเลือกผลงาน เพ่ือแสดงผลงานบนทางเว็บไซต์
โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นอ่ืนๆ 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 ประเมิน Power Point การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
11. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
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 1. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 
 2. วีดิโอและภาพเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาคต่างๆ 
 
  

บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
แนวทางแก้ไข 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                          

  
                                                                       ลงชื่อ__________________ (ผู้บันทกึ) 
                                                                              (นางสาวพรพรรณ ศรีหาวงศ)์ 
                                                                                  _____/_____/_____ 
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ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน เรื่อง  
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการ GPAS 

2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบอัตนัย มีจ านวน 3 ข้อ โดยใช้เวลาตอบ 30 นาท ี
3. ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเติมค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 

            …………………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลตัวชี้วัด : อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ (ส 3.2 ม. 2/1) 

 
1. ให้นักเรียนอา่นบทความเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ แล้วตอบค าถาม (คะแนนเต็ม 9 

คะแนน) 
1. บทความนี้ มีสาระส าคัญอะไรที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ(วเิคราะห์ความส าคัญ) 

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

2. นักเรียนคิดว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีจีนน ามาใช้มีข้อดีอย่างไร (วิเคราะห์

ความสัมพันธ์) 

 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

 

 ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ แต่สามารถพัฒนาประเทศ และ
เศรษฐกิจได้มาก ก็เพราะการลดการวางแผนในส่วนกลาง และเปิดโอกาสให้กลไกลตลาดเสรี
ท างานมากขึ้น โดยท าอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เริ่มจากการให้กลไกลท างานในระดับ
ภูมิภาคขนาดเล็กไปจนถึงภูมิภาคขนาดใหญ่ จนสามารถท าให้ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบผสมที่
ลงตัวได ้

 ข้อสรุปที่ เกิดขึ้นก็คือ แม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์ ก็ต้องยอมรับว่าการวางแผน
เศรษฐกิจ และการผลิตในส่วนกลางทั้งหมดนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการปล่อยให้กลไกล
ของตลาดเสรีท างาน 

ที่มา : บทความระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (htt://atcloud.com) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ถ้านักเรียนเป็นผู้บริหารประเทศ แล้วต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ควร

ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะอะไร(วิเคราะห์หลักการ) 

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

ประเมินผลตัวชี้วัด : ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  
                                ในภูมิภาคเอเชีย (ส 3.2 ม. 2/2) 

2. ให้นักเรียนอา่นข่าวแล้ววิเคราะห์ตอบค าถามเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกัน (คะแนนเต็ม 9 
คะแนน) 
1) เหตุใดประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในการแยง่ชิงตลอดส่งออกไก่จากไทยมากขึ้น(วิเคราะห์

ความส าคัญ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

2) ปัญหาที่ผู้ประกอบการส่งออกไทยที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้คืออะไร(วิเคราะห์
ความสัมพันธ์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

3) นักเรียนคิดว่าท าอย่างไรประเทศไทยจึงจะครองตลาดส่งออกไก่จากตลาดอียูและ  
ประเทศอ่ืน ๆ ได้ (วิเคราะห์หลักการ) 

ผู้ส่งออกไก่ไทยผวาจีนชิงตลาดอียู-ญี่ปุ่น 

 นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การส่งออกไก่ปีนี้ขยายตัว
เพิ่มขึ้นมาก จากความต้องการของสหภาพยุโรปหรืออียูที่มีมากขึ้น รวมทั้งเสนอราคาซื้อสูง คาดว่าจะมี
การแข่งขันรุนแรงขึ้นจากระเทศจีนที่ได้ปรับปรุงโรงงานและคุณภาพสินค้า จนเป็นที่ยอมรับของอียูและ

ญี่ปุ่นได้แล้ว รวมทั้งประเทศบราซิลยังผลิตไก่ได้จ านวนมาก คาดว่าทั้ง 2 ประเทศจะเสนอราคาขายที่ต่ า

กว่าไทย จึงเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการไทย จะต้องลดต้นทุน แต่คุณภาพมาตรฐานต้องรักษาเอาไว้อย่าง
สม่ าเสมอ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

ประเมนิผลตัวชี้วัด : วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกทีส่่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (ส3.2 ม 2/3)  

  วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  
ปริมาณการผลิตและราคาสินค้า(ส3.2 ม 2/4)  

3. ให้นักเรียนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าในประเทศหรือต่างประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชียมา 1 ข่าว และวิเคราะห์ผลลงในแบบบันทึก (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 
1) การแข่งขันนี้มผีลต่อปริมาณและการผลิตสินค้าอย่างไร(วิเคราะห์ความส าคัญ) 

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

2) ข่าวน้ีส่งผลต่อประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ อย่างไรบ้าง (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ถ้าไม่เกิดการแข่งขันของสินค้าประเภทนี้ คิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ 
อย่างไร(วิเคราะห์หลักการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

เครื่องใช้ไฟฟา้ญี่ปุ่นหันตีท้ายครัว แก้เกมเกาหลี-จีนแย่งตลาด 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นใกล้มาถึงยุคเสื่อมอ านาจ เมื่อต้องเผชิญศึก 2 ด้านจากเกาหลีและ
จีนท าให้แบรนด์ญี่ปุ่นที่เคยเรืองอ านาจต้องหันมารุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 การแข่งขันจากกลยุทธ์ราคาท าให้มาร์จิ้นต่ า หรือแทบไม่มีก าไร เพราะทุนด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหม่แต่ละครั้งใช้งบมหาศาล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย แบรนด์
ญี่ปุ่น จึงต้องแบกรับกับภาวะต้นทุนไปพร้อมกับรับศึกรอบด้านจากยุทธวิธีท าสงครามจากเกาหลี
และจีน ที่ทุกวันนี้เน้นสร้างแบรนด์ไปพร้อมกับการน านวัตกรรมใหม่เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ตัวสินค้า หมั่นออกสินค้าตัวใหม่ ๆ ชนิดถี่ยิบ จนกระทั้งแบรนด์สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนไทย
เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น จึงมายุคที่แบรนด์ญี่ปุ่นต้องปรับตัวหันมาโฟกัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
มากขึ้นเพ่ือให้สู้คู้แข่งได้ 

ที่มา : ข่าวการตลาดและธุรกิจ (www.computer.today.net/businessnews) 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  เรื่อง ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่2 
 
ค ำชี้แจง 

4. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่อง ควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้  
ด้วยกระบวนกำร GPAS 

5. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ ำนวน 30 ข้อ 
โดยใช้เวลำตอบ 30 นำท ี

6. นักเรียนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบในช่องตัวอักษร ก ข ค หรือ 
ง  ที่ตรงกับอักษรหน้ำค ำตอบที่อยู่ในแบบทดสอบ 

7. ห้ำมขีดเขียนหรือท ำเครื่องหมำยใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
ตัวอย่ำงกำรตอบ 
กระดำษค ำตอบ 

0. ข้อใดไม่ใช่ปัญหำของกำรผลิตสินค้ำและบรกิำรในท้องถิ่น 
ก. สินค้ำรำคำต่ ำ     
ข. ขำดแคลนเงินทุน 
ค. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู ้    
ง. ขำดตลำดในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

 
ข้อ ก ข ค ง 
1 X    

2     
 

ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนค ำตอบให้ท ำดังนี้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1 X   X  

2     
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เรื่องควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ดว้ยกระบวนกำร GPAS  
 

ค ำชี้แจง นักเรยีนท ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบในช่องตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่
ตรงกับอักษรหน้ำค ำตอบที่อยู่ในแบบทดสอบ 

 

1. ระบบเศรษฐกิจใดที่รัฐเปน็ผู้ก าหนดราคา
สินค้าและบริการ    
ก. ทุนนิยม           ข. สังคมนิยม      
 ค. ผสม              ง. ชาตินิยม 
2. ข้อใดคือความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
     ก. การผลิตสินค้าเพื่อการบริโภค 
     ข. การค้าขายกับต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด

รายได้ 
     ค. ความรว่มมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ 
     ง. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน 
3. ข้อใดคือรูปแบบของระบบเศรษฐกิจของไทย 
    ก. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
    ข. ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
    ค. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

คอมมิวนิสต ์
    ง. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตย 
4. ประเทศใดใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
   ก. ไทย    สงิคโปร์  

ญี่ปุ่น  
   ข. จีน    อนิเดีย    เวียดนาม     
   ค. พม่า    ลาว    

5. เหตุใดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจึงต้อง
มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   

  ก. เพื่อรัฐจะได้มีรายได้เต็มจ านวน 
  ข. เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทาง

เศรษฐกิจ        
  ค .เพื่อทรัพยากรจะได้ถูกน าไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  ง. เพ่ือป้องกันไม่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศมากเกินไป  
6. ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเข้าควบคุมการจัดสรร
ทรัพยากรและก าหนดราคาหรือผลตอบแทน
ของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบใด 
    ก. ทุนนิยม            ข.  เสรีนิยม   
    ค. แบบผสม           ง.  สังคมนิยม 
7.ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ใครเป็นผู้
ก าหนดว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิต
เพื่อใคร   
    ก. รฐับาล                 ข. เอกชน   
    ค. ประชาชน             ง.  รัฐวสิาหกิจ  
8. ข้อใดคือตัวอย่างของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 
  ก.  ความร่วมมือทางการทูต  
  ข.  การพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยี 
  ค.  การสนับสนุนสาธารณูปโภค  
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ฟิลิปปินส ์  
   ง. กัมพูชา    พม่า    ไทย 
  ง.  การช่วยเหลือทางด้านอาหาร 
9. ข้อใดเป็นโครงการความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศในอนภุูมิภาคแม่น้ าโขง 6 
ประเทศ  
 ก. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ          
 ข. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
 ค. หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ            
 ง. เจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
10. การน าเข้าสินค้า เช่น น้ ามันดิบ 
เครื่องจักรกล จากต่างประเทศเข้ามามาก 
ก่อให้เกิดปัญหาใดตามมา 
  ก. ปญัหาการขาดดุลการค้า   
  ข. ปญัหาการว่างงาน 
  ค. ปัญหาความยากจน         
  ง. ปัญหาการกระจายรายได้ 
11. เมื่อประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง ผลที่ตามมาคือขอ้ใด 
   ก. ประชาชนมีรายได้ดี สามารถเก็บเงินได้
มาก ไม่ต้องการซื้อสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
   ข .ประชาชนมีก าลังซื้อน้อยลง เพราะราคา
สินค้าแพง มีการเก็บออมมากขึ้น 
   ค .ประชาชนมีก าลังซื้อ และต้องการสินค้า
น าเข้าจาก ประเทศอ่ืนมากขึ้น 
   ง. ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ความ
ต้องการซื้อ สินค้าน้อยลง 
12. เพราะเหตุใดประเทศจีนจึงเป็นคู่แข่งทาง
การค้าที่ส าคัญในปัจจุบัน  
  ก. เพราะสินค้ามีคุณภาพ 
  ข. เพราะสินค้ามีต้นทุนต่ า 

13. การรวมกลุ่มของอาเซียน ส่งผลดีต่อข้อใด
มากที่สุด 
  ก. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
  ข. สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 
  ค. มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
  ง. สร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม 
14.  ข้อใดไม่ใช่ผลดีจากการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  
  ก.  ยกระดับฝีมือแรงงานในการผลิต  
  ข.  เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
  ค.  เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ 
  ง.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า

ให้ดียิ่งขึ้น 
15.  ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อเศรษฐกิจโลก ได้แก่
อะไร 
  ก.  ที่ดิน    แรงงาน 
  ข.  ทุน    ผู้ประกอบการ 
  ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ    ผู้ประกอบการ 
  ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ    แรงงาน และทนุ  
16.  ทรัพยากรในข้อใดทีม่ีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจมากที่สุด 
  ก. ทรัพยากรน้ ามัน        ข. ทรัพยากรมนุษย ์
  ค. ทรัพยากรถ่านหิน       ง. ทรัพยากรดิน
และป่าไม ้
17. ทองค าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญทางระบบเศรษฐกิจตามข้อใด   
 ก. เป็นส่วนหนึ่งในทุนส ารองระหว่างประเทศ 
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  ค. เพราะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ์
  ง. เพราะมีประชากรมากและมีคุณภาพ 
 ข. เป็นปัจจัยในการเพ่ิมมูลค่าการลงทุน 
 ค. เป็นปัจจัยวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
บุคคล 
 ง. เป็นเครื่องประดับที่ยกฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
18. การใช้ทรพัยากรเพื่อการผลิตอย่าง
สิ้นเปลือง  ส่งผลให้เกิดปญัหาในข้อใดมากที่สุด   
  ก. ปญัหาการกระจายรายได้ 
  ข. ปญัหาด้านการขนส่ง 
  ค. ปญัหาสภาพแวดล้อม 
  ง. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า                               
19. เหตุใดทองค าจึงมีความส าคัญอย่างมาก
ในทางเศรษฐกจิ  
    ก. เป็นสิ่งควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ 
   ข. เป็นส่วนหนึ่งในทุนส ารองระหว่างประเทศ 
   ค. เป็นสิ่งก าหนดภาวะเศรษฐกิจโลก 
   ง. เป็นสิ่งก าหนดบทบาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ 
20. การที่กลุ่มผู้ผลิตน้ ามันสามารถก าหนดราคา
น้ ามันในตลาดโลกได้นั้น แสดงให้เห็น
ความส าคัญของสิ่งใด 
   ก. ทรัพยากรธรรมชาติ     ข. ผู้ประกอบการ 
   ค. แรงงาน               ง. ที่ดนิ           
21. ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
สิ้นไปไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก   
 ก.  ลม-อากาศ          ข.  ถ่านหิน-น้ ามันก๊าด 
 ค.  ป่าไม-้น้ าในดิน     ง.  ประชากร-สัตว์ป่า    
22. ข้อใดไม่ใชทุ่น ตามความหมายของ

   ค. เงินตรา                        ง. อุปกรณ์
การผลิต    
23.  เพราะเหตุใดประเทศต่างๆในโลกจึงต้องมี
การค้าขายสินค้าซึ่งกันและกนั  
  ก.  เพื่อให้มกีารก าหนดราคาสินค้าที่แตกต่าง
กันได ้
  ข.  เพราะแต่ละประเทศมีทรัพยากรการผลิต
แตกต่างกัน 
  ค.  เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
แต่ละประเทศ 
  ง.   เพราะแต่ละประเทศมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน       
24.การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดผลดี
โดยตรงต่อประชาชนอย่างไร   
 ก.  สินค้ามีมาตรฐานสูงขึ้น 
 ข.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ค.  มาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้น 
 ง.   ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง   
25. ข้อใดสัมพนัธ์กัน  
 ก. จีน: กาแฟ        
 ข. คูเวต: น้ ามนั 
 ค. ไทย: ข้าวโพด    
 ง. บราซิล: สินค้าประมง     
26. การแข่งขนัทางการค้ามีผลอย่างไรต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
ก.  เศรษฐกิจพัฒนาช้า 
ข.  สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก 
ค.  ขาดแรงจูงใจในการด าเนินธุรกิจ 
ง.   ผู้ผลิตได้เปรียบผู้บริโภค                                    
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ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร ์
   ก. เครื่องจักร                    ข. โรงงาน 
27. การแข่งขนัทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศก่อให้เกิดผลในขอ้ใด  
ก.  สินค้ามีราคาแพง  
ข.  มีต้นทุนการผลิตสูง 
ค.  สินค้ามีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน    
ง.  การเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ                                                                       
 28. การผลิตสินค้าเพื่อบริโภคอย่างพอเพียงทั้ง
ชนิดและปริมาณไม่ว่าจะมีการค้าระหว่าง
ประเทศหรือไม่ก็ตามตรงกับส านวนในข้อใด     
  ก. น้ าพ่ึงเรือเสือพึ่งป่า        
  ข. ตนเป็นทีพ่ึ่งแห่งตน 
  ค. ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า  
  ง. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม 
 

29. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ของการลงทุนระหว่าง
ประเทศทางอ้อม   

  ก. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  ข. ประเทศผูร้ับการลงทุนมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
  ค. ได้รับประโยชน์ทางด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
  ง. เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  30. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลดีต่อข้อ
ใดมากที่สุด 
ก.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
ข.  สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่ม
สมาชิก 
ค.  มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่ม 
ง.  สร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม                                   
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการ GPAS 
 
ค ำชี้แจง 

1. แบบสอบถำมฉบับนี้เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
 2. แบบสอบถำมแต่ละข้อเป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็น ไม่มีข้อผิดหรือข้อถูก และไมม่ีผลต่อ
กำรเรียนของผู้เรียนแต่อย่ำงใด ขอให้นักเรียนตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 3. แบบสอบถำมของนักเรียนฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำร GPAS  3 ด้ำน คือ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้  ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และด้ำน
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ จ ำนวน 12 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
Scale) มี 5 ระดบัดังนี้ 

5 ให้ค่ำระดับเท่ำกับ เห็นด้วยมำกที่สุด  
   4 ให้ค่ำระดับเท่ำกับ เห็นด้วยมำก   
   3 ให้ค่ำระดับเท่ำกับ เห็นด้วยปำนกลำง  
   2 ให้ค่ำระดับเท่ำกับ เห็นด้วยน้อย   
   1 ให้ค่ำระดับเท่ำกับ เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยใหน้ักเรียนเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS 
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียนประเมินควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS เรื่อง 
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ โดยท ำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องควำมคิดเห็นแต่ละขอ้
ค ำถำมตำมควำมเป็นจริง 

ข้อ 
 

รำยกำร 
 

ระดับควำมคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้      
1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS เป็นกำรตั้งประเด็นค ำถำมเพื่อให้

นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
     

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนสำมำรถค้นหำ
ค ำตอบได้ด้วยตนเอง 

     

3. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรคิด
วิเครำะห์ และพิจำรณำเรื่องที่เรียนจนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

     

4. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 

     

 ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้      
5. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนมีควำม

กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
     

6. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS เปิดโอกำสให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ควำมคิดเห็น  และช่วยเหลือกันในชั้นเรียน 

     

7. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPASช่วยสร้ำงควำมสมัพันธ์ระหว่ำง
นักเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

     

8. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPASช่วยสร้ำงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงครู
กับนักเรียน 

     

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้      
9. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำ

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
     

10. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPASส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกแลกเปลี่ยน
ควำมคิด 

     

11. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

     

12. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร GPAS ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กำรเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมที่ดีข้ึน 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแสดงควำมคิดเห็น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจคณุภาพเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ต าแหน่ง            อาจารย์ประจ าสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านวัดและประเมินผล 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. การัณย์พล    วิวรรธมงคล 
  ต าแหน่ง        รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา

หลักสูตรและ 
การสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี                     

ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการสอน 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล    อัศวมาส 
ต าแหน่ง      อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการสอนสังคมศึกษา 
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                อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  
พ.ศ. 2544ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
                โรงเรียนพยุวิทยา  
    อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  
พ.ศ. 2547ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                โรงเรียนสตรีสิรเิกษ  
    อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
พ.ศ. 2552ส าเร็จการศึกษาปริญญาตร ี  
                ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา   
                คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
                กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
                มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   

ที่อยู่ปัจจุบัน 23/4  หมู ่4  ต าบลอ้อมใหญ ่   อ าเภอสามพราน     
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณยี ์73160   
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