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 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย เพ่ือการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมธัยม) ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 80 คน  โดยใชวธิการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) เปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 40 คน และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 40 คน 
กลุมทดลองที่ 1 ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลองกลุมละ 20 คาบ ใชแบบแผนการวิจัยแบบสุมกลุม - สอบกอน - 
สอบหลัง (Randomized Control Group Pretest - Posttest Design) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
t – test Independent sample และ t – test for dependent sample ในรูปผลตางของคะแนน (Difference 
Score) 
 ผลการวิเคราะหพบวา 
  1. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 
6 ใบ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมแตกตางกนั 
  2. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  4.  นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 
6 ใบ มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน 
  5.  นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  6.  นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 The purpose of this was to find the studying mathayomsuksa II students achievement 
in social studies, religion and culture  and critical thinking ability through the instructional 
methods based on 4 Mat and 6 thinking hats. 
 The sample of the study were 80 students of Mathayomsuksa II of Srinakharinwirot 
University Laboratory School during the second semester of the 2010 academic year. They 
were randomly selected by using cluster random sampling method and assigned into two 
groups, with 40 students in each. The first experimental group was taught through learning 
using 4 Mat where as the second was taught through learning using 6 thinking hats. It took 
20 teaching periods for each group. The research design of this study was Randomized 
group Pretest - Posttest. The t – test Independent sample and t – test for dependent sample 
(Different score) was used for data analysis.  
 The results of this study indicated that. 
  1. The students approached by 4 Mat methods with 6 thinking hats model 
had achievement on social studies, religion and culture  was not different. 
  2. The students approached by 4 Mat methods had their higher Post-Test 
achievement on social studies, religion and culture  than pre-test. 
  3. The students approached by 6 thinking hats model had their higher Post-Test 
achievement on social studies, religion and culture  than pre-test. 
  4. The students approached by 4 Mat methods with 6 thinking hats model 
had critical thinking ability was not different. 
  5. The students approached by 4 Mat methods had critical thinking ability 
higher Post-Test than pre-test. 
  6. The students approached by 6 thinking hats model had critical thinking 
ability higher Post-Test than pre-test. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะความเมตตาและความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย   
ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ อาจารย 
ดร.ราชันย บญุธิมา อาจารย ดร.สนอง ทองปาน กรรมการควบคุมปรญิญานพินธ และผูชวยศาสตราจารย 
กิตติคุณ รุงเรือง อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ใหความรู แนวคดิ และคําแนะนําในการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ ทีมี่คุณคา เพ่ือใหปรญิญานพินธฉบบันี้มีความสมบรูณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย กิตติคุณ รุงเรือง อาจารยนที ศิริมัย และคณาจารย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนทุกทานทีป่ระสาทวิชาใหกับผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ ใหคาํแนะนําในการ
ตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคณุ ผูอํานวยการและคณาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่กรุณาใหความสะดวกในการจัดการเรียนรู และในการเก็บขอมูล เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 และนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่ใหความรวมมือ
ในการวิจัยครัง้นี้เปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณเปนพิเศษสําหรับ คุณพออังคาร คุณแมเรวดี พินลา พ่ี นอง และ
ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยชวยเหลอื หวงใย สนับสนุนการศึกษาและเปนแรงใจสําคัญจนทําให
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี
 คณุคาประการใดๆ ที่พึงมีจากปริญญานิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องสักการะบูชา
ตอพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผูมีพระคณุทุกทานทีใ่หการอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท
ความรูแกผูวจัิย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สภาพการณที่เกิดขึ้นของสังคมไทยในปจจุบันมีความแตกแยกออกเปนหลายฝาย ซึ่งนับวา
จะทวีความรนุแรงยิ่งขึ้น ทั้งอุดมการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม จําเปนตองใช
การศึกษาเปนกระบวนการสาํคัญในการพฒันาคนไทยยคุใหมใหเปนมนุษยทีส่มบรูณ ซึ่งเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ เปนผูรูจักคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ตลอดจนสามารถกาวทันโลก เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.  2552: 14) การศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามที่สังคมตองการ และเปนพ้ืนฐานที่จะชวยเสริมสรางใหประเทศ มีทัง้ความสามารถใน
การรวมมือและแขงขันกับนานาประเทศได ดวยเหตุนีป้ระเทศไทย จึงตองมีการปฎิรูปการศึกษาให
สอดคลองกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ไดระบุไววา คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิต อยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2549: 51) 
 กลไกที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณนั้น ไดแก การศึกษา ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 2545) ในมาตรา 7 กําหนดจุดมุงหมายของ
การศึกษาไววา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย (สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
2542: 3) โดยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวชิาหนึ่งที่มุงใหผูเรียนมีความรูเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค สรางทักษะในการคิด รูจักทํางานเปนกลุม รูจักบทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบในการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข รวมถึงสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ในสังคมได แตจากการประเมินผลปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา พบวา การจัดการเรียนรูยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากมีปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุ โดยเฉพาะคุณภาพผูเรียน ครู กลาวคือ 
ดานผูเรียนมีผลสัมฤทธิต์่ํา ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งการคิด วิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหา
ความรูอยางตอเน่ือง ดานครูผูสอน มีปญหาขาดแคลนครทูี่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ไมไดคนเกง คนดี และ
มีใจรักมาเปนครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552: 2) ดังผลการศึกษาของ จีรนันท วงศกอม 
(2552: 4) กลาววา ปญหาดานครูผูสอนไมนําเทคนิค และวธิีการจัดการเรียนรูใหมๆ มาใชในการจัด 
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การเรียนรู รวมทั้งการฝกกระบวนการคิด เพ่ือกระตุนใหผูเรียนน้ัน เกิดความสนใจในกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู ดานผูเรียนพบวา ผูเรียนยังบกพรองในเร่ืองการจัดระบบความคิดในสิ่งที่ครูสอน ซึ่งเปน
อีกสาเหตุทีท่ําใหผูเรียนไมสามารถสรางองคความรูใหกบัตนเองได จึงทําใหผูเรียนบางคนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา เม่ือผูเรียนยังดอยในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงทําใหผูเรียนไมสามารถนําความรูทางสังคมศึกษา
ไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม มีชีวิตที่ดี
จําเปนตองพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีมุ่งฝกใหผูเรียนรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
เลือกรับขอมูลขาวสาร และวัฒนธรรมใหมๆ อยางรูเทาทัน ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
(อรัญญา สถิตไพบลูย.  2550: 2) อีกทั้งทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งไดแก การคิดไตรตรอง การคิด
สรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูเรียนที่มีทักษะการคิดทั้งสามนี้ จะสามารถดําเนนิชวีิตอยูใน
สังคมนี้ไดอยางมีคุณภาพ (อรพรรณ พรสีมา. 2543: 30) และสอดคลองกับ พรทิพย อุดร (2550: 1) 
กลาววา ความสามารถทางการคิด เปนสิ่งที่ควรเริ่มตัง้แตยังเยาว เพราะความสามารถทางการคิดจะ
ชวยใหผูเรียนแกปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพ และ เปนเคร่ืองมือสาํหรับการเรียนรูอยางตอเน่ืองได
ดวยตนเอง รวมทั้งสามารถมชีีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ถือเปนทักษะการคิดที่เปนสวนสําคัญในการเรียนรู 
เน่ืองจากการคิดวิจารณญาณเปนสิ่งที่มีคุณคาในตัวมันเอง และเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองพัฒนา
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับผูเรียน (ศนัสนีย ฉัตรคปุต; และคณะ.  2544: 17 – 20) 
โดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะเลือกผูแทนของตนไปทําหนาที่ใน
การบริหารเพื่อเปนผูแทนของตนที่เหมาะสมได ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ ประชาชนที่
รูจักใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห พิจารณาขอเสนอ ขอคิดเห็น การโฆษณาชวนเชื่อตางๆ 
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ และเม่ือมอบความไววางใจ
ใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใดแลว ยอมตองมีการวิเคราะห วิจารณ การกระทําของคณะบุคคลดังกลาว ซึง่
เปนการตรวจสอบ เพ่ือมิใหการปฏิบัติงานเกิดความผดิพลาด ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษาในยุค
ปจจุบัน คือ การมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดมากขึ้น เพราะความสามารถในการคิด จะ
ทําใหผูเรียนนําพาตนเองผานพนกับอุปสรรคตางๆ ทีเ่กดิขึ้นกับตนเองได (ขนิษฐา สุธาวา.  2549: 2) 
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่จะนํามาใชในการพัฒนา และแกปญหาการเรียนรู และพัฒนาทักษะ
ในดานการคิด อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนประกอบดวยกัน 2 วิธี ดังนี้ 
  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา ซึ่ง เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) เปน
นักศึกษาชาวอเมริกันไดนํารูปแบบการเรียนรูของ เดวิด คอลบ (David Kolb) มาประยุกต และพัฒนา
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองของผูเรียนที่มี 4 ลักษณะ 
คือ ผูเรียนที่ถนัดการใชจินตนาการ (Imaginative Learners) ผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analyzing 
Learners) ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common Sense Learners) และผูเรียนทีส่นใจคนพบความรู
ดวยตนเอง (Dynamic Learners) (ทิศนา แขมมณี.  2542: 262) ซึ่งในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง
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ผูเรียนและครูจะตองมีการปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา ทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางครูกับ
ผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณเปนระบบ และเกิดการเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องไมรูจบ ไผท สิทธิสุนทร (2543: 23) ดังผลการศึกษาของ บุญไทย ศรีกา (2550: 67) ศึกษา
พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย 4 MAT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง 
ซึ่งสอดคลองกับของ กันตกมล บุญประเสริฐ (2552: 90 – 93) ศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักร
การเรียนรู 4 MAT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง 
  สําหรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนระบบ 
โดยใชหมวกสตีางๆ เปนเคร่ืองมือในการกระตุนความคิด มีมุมมองในการคิดทั้งหมด 6 ดาน ทาํใหเกิด
ความเขาใจตอการคิด ทิศนา แขมมณี (2546: 38) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนคิดนี้ เปน
การสรางสถานการณเพ่ือใหมนุษยไดคิดในหลายดานไมมองในดานเดียว โดยใชหมวกหกสีเปนสัญลักษณ
ในการคิด โดยการคิดในลักษณะนี้ จะชวยใหลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม เชน ความขัดแยงทาง
การเมือง ความขัดแยงในความคิดที่แตกตางกันของสังคมที่อยูรวมกัน (Edward, De Bono.  1985: 199) 
การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสําคัญตอการรับขอมูลขาวสารในปจจุบันที่ตองคิดในหลายๆ ดาน 
ไมมองในดานเดียว และไมลําเอียงในความคิด ซึ่งในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง ครูจะฝกใหมองทั้ง
ดานบวกและดานลบ จนเกิดบรรยากาศของความสนกุสนานและมีชวีติชวีา เปนการสงเสริมใหผูเรยีนทกุคน
ในกลุมไดแสดงบทบาทสมมติอยางเต็มที่ภายในบรรยากาศแบบผอนคลาย ทําใหการคิดมีประสทิธิภาพ
มากขึ้น (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 14 – 15) ดังผลการศึกษาของ นารี เจนสาริกร (2547: 57 – 59) 
ศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ทาํใหนักเรียนสนุกในการคิด เกิดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คชภรณ คลังชํานาญ (2547: 60) ศึกษา
พบวา การฝกการคิดโดยใชหมวกคิด 6 ใบ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลัง
การทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลอง และ สมันตา วีรกุล (2547: 90) ไดศึกษา
พบวา การจดัการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ทําใหนกัเรียนเพลิดเพลินในการคดิและทําใหนกัเรียน
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้น 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนใหมีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
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 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทําใหครูผูสอน และผูที่เกีย่วของกับการศกึษาไดเลือกนาํไปใชและปรบัปรุงพัฒนาการจัด 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 2. ทําใหครูผูสอน และผูที่เกีย่วของกับการศึกษาไดพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณสังคมศกึษาของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 3. ทําใหครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนในกลุมสาระอ่ืนๆ 
 4. ทําใหครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไทย
ยุคใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี้ เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีน 
สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมธัยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 6 หองเรียน ทั้งหมด 280 คน โดยแตละหองคละตามความสามารถ 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมธัยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวม 80 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random  
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Sampling) ในการสุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน มา 2 หองเรียน แลวนํากลุมตัวอยาง 
ที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 
   กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ จํานวน 40 คน 
 2. ระยะเวลาในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการทดลองรวม 20 คาบ 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 
โดยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จํานวน 1 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 คาบ และ
ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 คาบ  
 3. เน้ือหาที่ใชการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยมีหัวขอ ดังตอไปน้ี 
  1. ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร   จํานวน 2  คาบ 
  2. อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภาพ จํานวน 2  คาบ 
  3. การจัดสรรทรัพยากรของผูบริโภค    จํานวน 2 คาบ 
  4. ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย        จํานวน 4 คาบ 
  5. สถาบันการเงิน         จํานวน 4 คาบ 
  6. เศรษฐศาสตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ    จํานวน 4 คาบ 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
   4.1.1 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   4.1.2 การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  4.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   4.2.2 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เนนใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูแตกตางกันตามแบบการรูคิดทางสติปญญา โดยจําแนกเปนการเรียนรูที่
มุงเนนประสบการณ สิ่งที่เปนรูปธรรม สิ่งที่เปนนามธรรม และการใชความคิดรวบยอด ซึ่งใหความสําคัญ
กับการพัฒนาสมองทั้งสองซีกของผูเรียน โดยที่คํานึงถึงความแตกตางแบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบ 
คือ ผูเรียนแบบที่ 1 (Why) มีการเรียนรูจากประสบการณทีเ่ปนรูปธรรม ผูเรียนแบบที่ 2 (What) มีการเรียนรู
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โดยใชการคิดวิเคราะห และเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 3 (How) มีการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัตทิดลองทํา และผูเรียนแบบที่ 4 (If) มีการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง โดยมี 8 ลําดับขั้นตอน  
ไดแก (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี; และ ไพเราะ พุมม่ัน.  2542: 4)  
   ข้ันที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง เชื่อมโยงประสบการณ
ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่จะเรียนรูนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวผูเรียนเอง โดยการใหผูเรียน
ไดสัมผัส ไดเกิดความรูสึก 
   ข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง การกระตุนใหผูเรียน
สนใจและอยากรู เปนขั้นที่ผูเรียนตองหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้นแรก ดวยการวิเคราะห 
ผูเรียนจะชวยกันอภิปรายและอธิบายใหเหตุผลตามความคิดเห็นของแตละคน 
   ข้ันที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ เปนความคิดรวบยอด (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง 
การเชื่อมโยงจากการเรียนรูขอมูลอยางไตรตรองมาสูการสรางความคิดรวบยอด 
   ข้ันที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง การใหขอมูล
รายละเอียด ทฤษฎีหลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพ่ือทําใหผูเรียนสามารถเขาใจจนสรางความคิดรวบยอด
เรื่องที่เรียนได  
   ข้ันที่ 5 ขั้นปฏิบตัิตามกรอบความคดิ (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง ขั้นที่ผูเรยีนจะ
ทําตามใบงานหรอืคูมือหรือแบบฝกหัด หรือทําตามขั้นตอนที่กําหนด 
   ข้ันที่ 6 ขั้นสรางชิ้นงาน (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง การบูรณาการและสรางสรรค
อยางแทจริง เพราะเปนขั้นทีผู่เรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง 
และจินตนาการของตนเองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ ตามที่ตนเองเลือก 
   ข้ันที่ 7 ขั้นวเิคราะหชิน้งานและนําไปใช (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง เปนขั้นทีผู่เรียน
ไดชื่นชมกับผลงานของตนเองหรือผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอื่นๆ 
หรือผูเรียนนําผลงานของตนเองเสนอในกลุมยอยๆ ใหเพ่ือนๆ ติชม  
   ข้ันที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง การเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดมีโอกาสแบงปนความรู และประสบการณที่ไดรับจากการคนควา หรือการลงมือกระทํากับ
คนอ่ืนๆ ในรูปแบบตางๆ ตลอดจนจะชวยใหนักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเรื่อง
อ่ืนๆ ที่อาจพบในสถานการณใหม 
  2. การจัดการเรียนรูแบบหมวกคดิ 6 ใบ หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําวธิี 
การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยการใหผูเรียนคิดตามสขีองหมวก และแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม 
แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนทีมีตามความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง 
และออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 โดยใชผลการเรียนโดยรวมจากคาคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษา 2552  
จะไดนักเรียนที่มีความสามารถสูงจํานวน 10 คนปานกลางจํานวน 20 คน และต่ําจํานวน 10 คน ซึ่ง
ประกอบดวย 6 สี ดังนี้ หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา 
(ทิศนา แขมมณี.  2546: 39) 
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  โดยผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ตามสํานักงานเลขาธกิาร 
สภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการไวดังนี้ (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 17 – 19; อางอิงจาก  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2550) 
   ข้ันที่ 1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เนนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใหผูเรียนนํา
ประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม 
   ข้ันที่ 2 ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู เนนกระตุนการคิดดวยการใชคําถามหมวกคิด 
6 ใบ กลาวคือ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถาม ตอบคําถาม การใช
คําถามตามสีของหมวกไดไมจํากัดจํานวนครั้งตามความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะใชหมวกสีใด
กอนหลังก็ได ลักษณะคําถามที่นํามาใชในขั้นตอนนี้ เปนดังน้ี 
    หมวกสีขาว  ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง จากการอาน 
การสังเกต หรือ เหตุการณ เปนตน 
    หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพ่ืออธิบายความรูสึกตอขอมูลเร่ืองราว หรือเหตุการณ 
เปนตน 
    หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูลเร่ืองราว หรือเหตุการณ 
เปนตน 
    หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบุสาเหตุของปญหา ความไมสมบูรณ ความลมเหลว 
เปนตน 
    หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวาทางเลือกใหม 
เปนตน 
    หมวกสีฟา ใชคําถามเพื่อตัดสินใจ หรอืสรุปขอมูล เชน ขอคิดความรูที่ไดรับ
ทางเลือกที่จะนําไปปฏิบตัิ เปนตน 
   ข้ันที่ 3 ขั้นสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตามวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมนําเสนอแลกเปลี่ยน โดยรวมกันสรุปความรูเร่ืองที่เรียนหรือสังเคราะหเปนองคความรู
ใหม 
   ข้ันที่ 4 ขั้นประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ประเมินสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู จาก 
การจัดกิจกรรม ซึ่งไดจากการสรุปการทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงาน การประเมนิผล อาจเปดโอกาส
ใหผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง หรือชุมชนรวมประเมินผลได 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หมายถึง ความรู
ความสามารถในการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือ
ผานกระบวนการการเรียนรู เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยประเมินวัดผลจากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิต ประจําวัน ทีผู่วิจัยสรางขึ้นตามตารางวิเคราะห
หลักสูตร เพ่ือวัดพฤติกรรมดานความรูและความคิดในการเรียนสังคมศึกษาตามแนวคิดของ บลูม 
(สมบูรณ ชิตพงศ.  2523: 12 – 31; อางอิงจาก Benjamin, S. Bloom) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยกําหนด 
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พฤติกรรมที่ตองการวัดเปน 6 ดาน คือ 
   3.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง คําที่บงการกระทํา เชน การบอก ชี้บง บรรยาย 
ใหรายการ เร่ืองที่กระทําเชน ชื่อ วัน เวลา เหตุการณ และบุคคล เปนตน 
   3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง การแปล เปลี่ยนรูปใหคําพูดของตนเอง บอกความ
แตกตาง บอกความคลายคลึง ขยายความยกตัวอยาง ทํานาย ตีความหมาย อธิบายความหมายสรุป 
จัดใหม เรียบเรียงใหม เปนตน 
   3.3 ดานการนําไปใช หมายถึง การใชคํานวณสาธิตสรางเตรียมเสนอ ทํานาย และ
แกปญหา เปนตน 
   3.4 ดานการวิเคราะห หมายถึง การบอก จําแนก เลือกสรร คนหา เปรียบเทียบ ให
เหตุผล บอกความแตกตางคลายคลึง จัดประเภท เปนตน 
   3.5 ดานการสังเคราะห หมายถึง การบอกเขียนสราง แกไข วางแผนออกแบบ จัด
ผลิต แสดงเหตุผล วางโครงการ ปรับปรุง เปนตน 
   3.6 ดานการประเมินคา หมายถึง การประเมินตัดสิน โตแยงเปรียบ เทียบใหเกณฑ 
วิพากษวิจารณ เปนตน 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูวิจัย
ไดศึกษาตามทฤษฎีของ บลูม โดยศึกษาแนวทางการสรางตามแนวของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1 
– 140) และเทคนิคการเขยีนขอสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2522: 1 – 40) ลักษณะแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว ตอบถูก
ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน มีการกําหนดกิจกรรมและสถานการณสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4. ความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ หมายถงึ ความสามารถในการพิจารณา
ไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลที่เปนปญหา โดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรอืขอมูลที่เชื่อถือได 
มาสนับสนุน ยืนยันและประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราวหรือสถานการณนั้น เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุป
ที่ถูกตองสมเหตุผลครอบคลุมกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน (ดารุณี บุญวิก.  2543; อางอิงจาก Dressel & 
Mayhew.  1957: 45) เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 ขั้นนิยามปญหา ประกอบดวย 
    1. ขั้นตระหนักถึงความเปนไปของปญหา หมายถึง การลวงรูถึงเง่ือนไขตางๆ
ที่มีความสัมพันธกันในสภาพการณ การรูถึงความขัดแยง และการระบุจุดเชื่อมตอที่ขาดหายไปของชุด 
เหตุการณ 
    2. ขั้นนิยามปญหา หมายถึง การระบุถึงธรรมชาติของปญหา ความเขาใจ ถึงสิ่ง
ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการแกปญหา นิยามองคประกอบของปญหาซ่ึงมีความยุงยาก และเปลี่ยน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม 
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   ข้ันที่ 2 ขั้นเลือกขอมูลสําหรับแกปญหา หมายถึง การตัดสินใจวาขอมูลใดมีความจําเปน 
ตอการแกปญหา การจําแนกแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือไมได การระบุวาขอมูลใด
ควรยอมรับหรือไม 
   ข้ันที่ 3 ขั้นตระหนักในขอตกลงเบื้องตน หมายถึง การระบขุอตกลงเบื้องตนทีผู่อาง 
เหตผุลไมได กลาวไว การระบุขอตกลงเบือ้งตนทีค่ัดคานเหตุผล และการระบขุอตกลงทีไ่มเกีย่วของกับ
การอาง 
   ข้ันที่ 4 ขั้นเลือกสมมตฐิาน หมายถึง การคนหา การชี้แนะ (Clues) ตอคําตอบปญหา 
การกําหนดสมมติฐานตางๆ โดยอาศัยขอมูล และขอตกลงเบื้องตน การเลือกสมมติฐานที่มีความเปนไปได
มากที่สุด มาพิจารณาเปนอันดับแรก 
   ข้ันที่ 5 ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล หมายถึง การตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิด 
หาเหตุผล ประกอบดวย 
    1. ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน สมมติฐาน และขอมูล
ที่เก่ียวของ 
    2. ขั้นพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่นําไปสูขอสรุป 
    3. ขั้นประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช  
   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดนําแนวคิดของ เดรสเซล และ เมยฮิวส มาประยุกตใชในงานวิจัย โดยปรับปรุงจาก มลิวัลย สมศักดิ์ 
(2540: 11 – 12) และ อารีย วาสุเทพ (2549: 64 – 66) ขอคําถามในแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณเปนสถานการณ หรือขอความจากสื่อตางๆ เปนแบบทดสอบปรนัยจํานวน 30 ขอ 
มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ในแตละขอ มีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
มีการกําหนดกิจกรรมและสถานการณสอดคลองกับการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกัน 
 5. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตัวแปรอิสระ 
 

1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
2. การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

        ตัวแปรตาม 
 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.1 ความหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.2 เปาหมายของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2.1 ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2.3 การวัดและประเมินความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
   2.4 ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
   2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.1 ประวตัิความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.2 หลักการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.3 รูปแบบของผูเรียนในการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   4.1 ประวตัิความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบหมวกคดิ 6 ใบ 
   4.2 ความสําคัญของการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   4.3 วิธีการใชหมวกคิด 6 ใบ 
   4.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   4.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.1 ความหมายของสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระที่มีเน้ือหากวางขวาง ครอบคลุม
หลายสาระ จึงตองทําความเขาใจความหมายใหชัดเจนจากนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว ดังนี้ 
  สุมนทิพย บญุสมบัต ิ (2526: 6) ไดใหความหมายวา วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จะมีความหมายสมบูรณได จะตองครอบคลุม 3 ดาน ไดแก เนื้อหาสาระของวิชา ความ
ตองการของสังคม ความตองการของผูเรียน 
  สวสัด์ิ สวุรรณอักษร (2534: 196) ไดใหความหมายวา เปนการศึกษาเรื่องราวของมนษุย 
และความสัมพันธเกี่ยวของระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยมุงหวังที่จะใหผูเรียน
เกิดความเขาใจ ไดพัฒนาทักษะความสามารถอันจําเปนในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เปนวชิาที่มุงในการเตรยีมตวัหรือพัฒนาคนใหเปนพลเมืองดีของ
สังคมสามารถอยูรวมกนัไดอยางสันติสุข 
  ประนอม เดชชัย (2536: 8 – 9) กลาววา ไดใหความหมายวา เปนวิชาที่มุงพัฒนา
คุณสมบัติของพลเมืองใหมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับ
มนุษยและมนษุยกับสถาบันทางสังคม สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ การแกปญหา
และการตัดสนิใจที่จะปฏิบตัิตนในสังคมมนุษย เพ่ือใหมนุษยมีความรู ความเขาใจในการสรางชีวติให
ดีและมีความสขุที่สุด การฝกใหมนุษยมีทศันคตแิละพฤติกรรมที่จําเปนแกการเปนพลเมืองดี เพ่ือการ
พัฒนาของประเทศตอไป 
  วิเชียร อําพนรักษ (2537: 15) ไดใหความหมายวา เปนวิชาที่มุงพัฒนาบุคคลใหเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเปนเบื้องตน เปนวชิาทีศ่ึกษาความสมัพันธและปฏสิัมพันธของมนุษยใน
เขตพ้ืนที่และวัฒนธรรมที่เลือกไวโดยศึกษาทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต  
  เผด็จ กลุประดิษฐ (2540: 7) ไดใหความหมายวา เปนวิชาที่เกีย่วของกับความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การอยู
รวมกันของกลุมชน ตลอดจนการปรับตวัใหสามารถดาํรงชีวิตอยูในสังคมนั้นๆไดอยางมีความสุข 
  สุนทร สุนันทชัย (2541: 14) ไดใหความหมายวา วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนวิชาทีเ่พงเล็งถึงความสมัพันธระหวางนักเรียนกับคนอ่ืน และความสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับสิง่แวดลอม ซึ่งการสอนและการสรางความสัมพันธนี้ เปนกระบวนการตอเน่ืองที่ครูและ
นักเรียนจะตองปฏิบัติ กระทํา ฝกฝน เผชิญและแกปญหารวมกัน 
  วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542: 4 – 6) ไดใหความหมายวา สังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งของสังคมศาสตรที่ไดเลือกสรรเนื้อหาวิชาศาสตรทุกแขนงในสาขาวชิาอ่ืนที่
เกี่ยวของมาจัดเปนรายวิชา เพ่ือให ศึกษาเลาเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยจัด
เน้ือหาวิชาใหสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ดังนั้น การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
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ศาสนา และวฒันธรรม ควรสนับสนุนแนวทางเดียวกัน คือ มีลักษณะบูรณาการในกลุมวิชาสังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม และวิชาอ่ืนๆ ตลอดเวลา 
  กรมวิชาการ (2544: 1 – 9) ไดใหความหมายวา เปนกลุมสาระการเรียนรูที่วาดวยการอยู
รวมกันบนโลกที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การปรบัตนเอง
กับบริบทสภาพแวดลอม ทําใหพลเมืองที่รบัผิดชอบมีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม 
  ยุพิน ศรฉตัรารักษ (2550: 14) ไดใหความหมายวา เปนกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที่มุงศึกษามาตรฐาน
ความประพฤติของพลเมืองและการยกระดับภาวะทางจิต ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรู ประสบการณ และ
ทักษะเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมที่วาดวยหลักความประพฤติของคนดีและอุดมคติตามแนวความเชื่อ
ของศาสนาทีต่นนับถือ 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุม
สาระที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม เพ่ือชวยให
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกบัสังคมมนุษย เศรษฐกิจ การเมืองทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตตลอดจน
สิ่งแวดลอมทีมี่อิทธิพลตอมนุษย การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอม และสามารถนํามาใชประโยชนในการ
แกปญหา วางแนวทางสําหรับอนาคตของผูเรียน 
 1.2 เปาหมายของกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  สันต ธรรมบาํรุง (2523: 78) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไมไดมุงใหนักเรียนไดเรียนรูในศาสตรทางสงัคมทกุสาขา หรือเพียงเพ่ือพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาการเฉพาะสาขาแตอยางใด แตเปนการเรยีนรูเพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงชวีติอยูในสิ่งแวดลอม
ทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึง
ตองเนนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน โดยถือวาผูเรียนมีความสาํคัญ 
  สมบูรณ วิชติพงศ (2523: 7 – 8) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนแกนนําในการฝกใหผูเรียนไดมองเห็นสังคมอนาคต เพ่ือใหเกิดความเขาใจตอสภาพ
การเปลี่ยนแปลงอันแทจริงของสังคม ตลอดจนเขาใจยุทธวธิีตางๆ ที่ดํารงชีวิตอยูกบัความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่เกิดขึ้นอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือใหนักเรียนสามารถมองเห็นทิศทางที่ควรเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม มีชีวติอยางเปนสขุในสังคมนั้น 
  บุญนาค ตีวกุล (2532: 5) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนวิชาที่มุงใหเด็กมีความสามารถทางสตปิญญา และทศันคติ ซึ่งหมายถึงใหมีความรู มี
ทักษะ คุณคาและสามารถเขามีสวนรวมในสังคมได  
  วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 5) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนวชิาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหซาบซึ้งวัฒนธรรมประเพณี การปรบัตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอม 
กฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย ทนัตอเหตกุารณโลก และยึดม่ันปฏิบัตติามหลกัคําสอนของศาสนา 
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ไดอยางมีความสุข 
  กรมวิชาการ (2544: 56 – 60) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนวิชาที่ใหผูเรียนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวตองมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ 
คือ 
   1. ความรู 
    ความรูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความกวางขวางมาก
ไมมีใครที่จะเรียนรูทุกสิ่งทกุอยางไดหมด และนี่คือปญหาที่สําคัญ และรุนแรงมากของการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงพยายามที่จะใหเกดิการเรียนรูทกุสิ่งทุกอยางในศาสตรทีป่ระกอบกัน
อยูในกลุมสาระนี้งานที่ทาทายของนักสังคมศึกษาและครูสังคมศึกษาก็คือ ความสามารถที่จะคดัสรร
สาระที่เรียนไดอยางเหมาะสมและมีคุณคา จึงจําเปนที่ตองใชเกณฑในการคัดเลือกสาระที่จะเรียน เกณฑ
ในการพิจารณาก็คือใหพิจารณาวาสิ่งที่นํามาเรียนมีนัยสําคัญตอการพัฒนาความเปนพลเมืองดีหรือไม
นั่นก็หมายความวาการคัดเลือกเนื้อหาสาระมิใชอยูบนพื้นฐานของการที่จะใหผูเรียนเปนนักประวัติศาสตร 
นักสังคมศาสตรหรือเปนนักวิชาการที่เชีย่วชาญในความรู แตเปาหมายตองเปนไปเพื่อสรางจิตสํานึก
ของการเปนคนดีของสังคม เปนประชาชนที่มีการศึกษา เขาใจปญหาสังคมเชื่อมโยงเขากับการ
ดําเนินชวีติของผูเรียนและผูอ่ืนได สงเสริมความเขาใจโลก ปฏิสัมพันธที่มนุษยมีตอกนั ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม และใหเครือ่งมือแกผูเรียนในการทําความเขาใจอดีต เพ่ือ
เปนสาระในการเผชิญและตัดสินใจใดๆ ในปจจุบัน โดยตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นและวางแผนสูอนาคตได 
   2. ทักษะกระบวนการ 
    ทักษะกระบวนการที่จําเปน และสําคัญยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา
ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบดวย ทกัษะทางวชิาการและทกัษะทางสังคมที่จําเปนสําหรบัการพัฒนา
ทางบุคลิกภาพของผูเรียนใหเปนผูรอบรู มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขดังนี ้
     2.1 ทักษะทางวชิาการ ไดแก ทกัษะในการฟง พูด อาน เขยีน และการคดิ 
ซึ่งนักเรียนตองนํามาใชในการแสวงหาความรู จัดการกับความรู การนําความรูไปใชในการสรางองค
ความรูใหม 
     2.2 การแสวงหาความรูและจัดการกับขอมูลความรูตางๆ ทักษะน้ีตองสงเสริม
ใหผูเรยีนมีความสามารถในการอาน ศกึษา สืบคนขอมูล การใชกระบวนการศึกษาคนควาทางสังคมศาสตร
การสืบสวนความรู รวมทั้งความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
     2.3 การคิดและนําเสนอแนวคิดตางๆ ทักษะดานนี้ จะตองสงเสริมใหผูเรียน
มีความสามารถในการคิด การจัดระบบขอมูล การตีความ วิเคราะห สรุป ประเมิน และนําเสนอขอมูล
ความคิดเห็นตางๆ โดยสื่อสารออกมาในรูปแบตางๆ โดยเฉพาะการเขียน การพูดที่สื่อความหมาย
กับผูอ่ืนบนพื้นฐานที่มีเหตุผลและหลักการ เพ่ือจะใชสนับสนุนและประกอบการพิจารณาตัดสินใจใดๆ 
ของบุคคลและสังคมไดอยางฉลาดและมปีระสิทธิภาพ 
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     2.4 การสรางองคความรูใหม ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางความรูที่
เปนความคิดรวบยอดและหลักการได สามารถอธิบายความสัมพันธและความเปนเหตุเปนผลของเรื่องราว
ตางๆ ได สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค ศึกษาคนควาเพื่อสรางองคความรูใหมที่มี
สวนชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องราวตางๆ ของบุคคลและสังคมที่ดํารงชีวติอยู และนําไปสู
การนําความรูไปใชในการวางแผนแกปญหา ตัดสินใจ และการดําเนนิชีวติไดอยางเหมาะสม 
     2.5 ทักษะทางสังคม ไดแก การรวมมือการมีสวนรวมในสังคม การดูแล
รักษา การเอาใจใสใหบริการ การมีสวนรวมในสังคม ทักษะกระบวนการกลุม พัฒนาความเปนผูนํา 
ผูตามในการทํางานกลุม เห็นคุณคาเคารพตนเองและผูอ่ืน ยอมรับในความคลายคลึงและแตกตางของตน
และของผูอ่ืน เคารพในทรัพยสินและสิทธิผูอ่ืน เคารพกฎหมาย กติกาของกฎหมาย และเคารพในความ
เปนมนุษยชาติและสรรพสิ่งที่มีชีวติทั้งหลาย 
    ทักษะกระบวนการเหลานี้ ถือเปนสาระสาํคัญในองคประกอบของหลกัสูตร และ
การเรียนการสอน ที่ตองบูรณาการเขาไปในองคความรูตางๆ ทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 
   3. คุณธรรม จริยธรรมและคานยิม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับเจตคติ จริยธรรมและคานิยม โดยผานประสบการเรียนรูและทศันะตางๆ อยางหลากหลาย
ผูเรียนจะไดรับการพฒันาเกี่ยวกับความเปนสมาชิกทีดี่ของสังคมประชาธิปไตย เชน การรูจักตนเอง
พ่ึงตนเอง ซื่อสัตยสุจริต มีวนิัย กตัญู รกัเกียรติภูมิของตน เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม หวงใย
ในสวัสดิภาพของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตาง ขจัดขอขัดแยงดวยสันติวธิี ยึดมั่นในความยตุิธรรม
ความเสมอภาคและเสรีภาพ มีนิสัยในการเปนผูผลติและผูบริโภคที่ดี เห็นคุณคาของการทํางานกลุม
การเคารพสิทธิผูอ่ืน รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาการอนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา 
   4. การจัดการ 
    การจัดการซึ่งเปนบทบาทและความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของฝายตางๆ ไดแก 
ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบเบื้องตนที่จะตองศึกษาเลาเรียนใหประสบความสําเร็จ นอกจากนี้การเรียนรู
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จําเปนตองอาศัยความพยายามรวมกันทั้งผูเรียน 
พอ แม ผูปกครอง ครูและผูบริหาร ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนของตน ดังนั้น การเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงตองมีหลักการ ดังนี้ 
     4.1 เขาใจสาระความรูทางภูมิศาสตร ประวตัิศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา 
ศาสนา และวฒันธรรมและการเปนพลเมืองดี 
     4.2 เขาใจโครงสรางและหนาทีข่องระบบการเมือง การปกครอง ระบบสังคม 
และระบบเศรษฐกิจ 
     4.3 เขาใจความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ที่มนุษยกระทําบนพื้นฐาน
ความคิดเห็นที่ตางกัน แตตองสามารถนําไปสูความเปนสวนรวมและความเปนประชาธิปไตย 
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     4.4 ตระหนักในคุณคาของหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและหลักการอื่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุตธิรรม
และความรับผิดชอบสามารถนํามาใชกบัตนเอง ผูอ่ืนและสังคมได 
     4.5 มีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม แสดงถึงความ
เคารพตอตนเองและผูอ่ืน 
     4.6 รับผิดชอบตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอม ซึ่งเปนคุณลกัษณะการเปน
คนดีที่ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 
     4.7 มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่จะบริการผูอ่ืนและสงเสริมสิ่งที่ดีงามให
เกิดขึ้นในสังคม 
  ยุพิน ศรฉัตรารักษ (2550: 11) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนวิชาที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนนักแกปญหา นําความรูไปใชในสถานการณตางๆ ไดจัด
โอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความเปนไปในสังคมและในโลก พิจารณาวามนษุย พูด เขยีน ประเมิน คิด
คํานวณ วเิคราะห แกปญหา สรางจินตนาการ และพากเพียรพยายามในเรื่องตางๆ อีกทั้งเชื่อมโยง
กิจกรรมที่มนุษยทํา ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคตเขาดวยกัน 
  พิศสวาท ศรสีะอาด (2552: 12) ไดกลาวไววา เปาหมายของสังคมศึกษามุงพัฒนาให
ผูเรียนเปนพลเมืองดี ในวิถชีวีิตประชาธปิไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การที่จะบรรลุตามเปาหมายดังกลาวนัน้จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ 
คือ ความรู ทักษะและกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีเปาหมายที่มุงใหผูเรียน
ไดเกิดประสบการณ ในการดําเนินชีวิต ฝกฝนใหเยาวชนมีคานิยมและเจตคตทิี่ดี อีกทั้งซาบซึ้ง ใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม มีความศรัทธายึดม่ันในศาสนา
ที่ตนนับถือ และปฏบิัตตินเปนพลเมืองที่ดีสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
 1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู ทํางานกลุม และการจัดทํา
แฟมสะสมงาน (portfolio) ดังน้ัน ไดมีผูเสนอวิธีการวัดและประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ดังนี้ (พัชรี แพนลิ้นฟา.  2549: 48 – 49) 
  1.3.1 การทดสอบ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนาใน
สาระการเรียนรู มีเครื่องมือวัดหลายแบบ เชน แบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ บรรยายความ และ
แบบเติมคําสัน้ๆ แบบถูกผดิ แบบจับคู 
  1.3.2 การสังเกต เปนการประเมนิพฤติกรรม อารมณ การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน 
ความสัมพันธในระหวางทํางานกลุม การวางแผน ความอดทน วิธีการแกปญหา ความคลองแคลว 
การใชเครื่องอุปกรณตางๆ ในระหวางการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม แลวทําเปนแบบตรวจสอบ 
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รายการ (Checklist) แบบประมาณคา (Rating Scale) 
  1.3.3 การสัมภาษณ เปนการสนทนาซักถามพูดคุย เพ่ือคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็น
อยางชัดเจน ในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฏบิัติในการทํางานโครงการ/โครงงาน การทํางานกลุมกิจวัตร
ประจําวัน เชน การสัมภาษณอาจทําอยางเปนทางการ และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  
  1.3.4 การประเมินภาคปฏิบตัิ เปนการประเมินการกระทํา การปฏิบัติงานเพื่อประเมิน 
การสรางผลงานชิ้นงานใหสาํเร็จ การสาธติ การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของผูเรียน การประเมิน 
ภาคปฏิบัติ จะตองจัดทําเครื่องมือประเมิน เชน Scoring Rubric, Rating Scale และ Checklist 
  1.3.5 Scoring Rubric เปนการวเิคราะหองคประกอบ และประเด็นที่จะประเมิน เพ่ือ
อธิบายลักษณะของคุณภาพ หรือการกระทําเปนระดับคุณภาพหรือปริมาณ หรือระดับความสามารถ
เพ่ือเปนแนวทางในการประเมิน ไดทราบวา ผูเรียนรูอะไร ทําไดมากเพียงใด มีคุณภาพผลงานเปน
อยางไร  
  1.3.6 การประเมินแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนการประเมินความสามารถ
ในการผลิตผลงาน การบูรณาการความรู ประสบการณ ความพยายาม ความรูสึก ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เกิดจากการสะสม รวบรวม การคัดเลือก การสะทอนความคิดเห็น ความคิดสรางสรรคใน
ตัวผูเรียน  
  ชื่นทิพย อารีสมาน (เบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์.  2553: 29; อางอิงจาก ชื่นทิพย อารีสมาน. 
2545: 50) ไดกลาวไววา การสอนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จําเปนตองใหผูเรียนเขาใจ
ถึงสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว ทั้งดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ควรจัดการเรยีนรูใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาตรงตามจุดประสงค สภาพประสบการณจริง และ
สงเสริมผูเรียนรูจักแสวงหาความรู ไดรูจักการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และปฏบิตัิตนให
เปนพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาต ิและเปนพลโลกที่มีประสิทธภิาพ 
  บุญญฤทธิ์ เมธิปญญา. 2552: 13; อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ (2520: 178) การ
วัดและการประเมินผลการจดัการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวใหมวัดทักษะ เจตคต ิ
และความสามารถเชิงพฤติกรรมไมไดวัดความรูแตเพียงอยางเดียววิธกีารวัดทําไดหลายวธิีที่พอสรุป
ไดดังนี้ 
   1. การสังเกต สงัเกตจากความประพฤต ิ การเลน การทาํงานรวมกับเพื่อน การ
รักษาสารารณสมบัติ การไมดูดายในการทํางาน การแสดงออกทางความคิด ความรับผิดชอบ และ
สําเร็จในการทํางาน 
   2. การตรวจผลงานในภาคปฏิบัติ การทําแผนที่ แผนผัง ภาพจําลอง การจัดชั้นเรียน 
การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน การรายงาน การตรวจสมดุจดงาน และกิจกรรมทุกอยางในจัดการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   3. การสัมภาษณเม่ือจบเรื่อง หรือ กิจกรรมหน่ึงๆ โดยใชวิธีซักถาม เพ่ือวัดความรู
ความเขาใจเจคติ ความคิดเห็น และการประเมินจนเอง กิจกรรมตางๆ 
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   4. การทดสอบขอเขียน ทดสอบดวยการตั้งคาํถามใหครอบคลุมสิ่งที่เรียนไป และใน
ระยะหนึ่งๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพ่ือวัดความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นของผูเรียน 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จําเปนที่
จะตองใหผูเรียนเขาใจถึงสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา 
ตรงตามจุดประสงค สภาพประสบการณจริง สงเสริมผูเรียนรูจักแสวงหาความรูไดรูจักการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข และการตัดสินใจดวยตนเอง ทํางานเปนกลุม รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
 1.4 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) เปนสรรถภาพของสมองในดานตางๆ 
ที่นักเรียนไดรบัจากประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออมจากครู นักการศึกษา จึงไดใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
   ไพศาล หวังพานิช (2537: 9) ไดใหความหมายวา เปนพฤติกรรมหรือความสามารถ
ของบุคคลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่พัฒนาขึ้นมาจากการฝกอบรมสั่งสอน
โดยตรง คือ พฤติกรรมทีเ่ปนผลการเรียนของเด็ก ซึ่งไดแก ความจํา ความเขาใจ การนาํไปใช การวิเคราะห 
สังเคราะหและการประเมินคา 
   พวงรัตน ทวีรัตน (2540: 29) ไดใหความหมายวา คุณลักษณะรวมทั้งความรูความสามารถ
หรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรบัจากประสบการณการจัดการเรียนรู ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานตางๆ 
   แวนแกว พนภัย (2549: 6) ไดใหความหมายวา ความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับ
เน้ือหาวิชาทีท่ําการทดลอง ซึ่งพิจารณาจากคะแนนของกลุมตัวอยางที่ทําการทดสอบกอนเรียน และ
เม่ือสิ้นสุดการเรียน โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพ่ือวัดพฤติกรรมตาม แนวคิดของ บลูม 6 ดาน  
   พระฉัตรชยั ศรีนอยขาว (2552: 6) ไดใหความหมายวา ผลการเรียนที่เรียนดวย
แผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอม ศึกษาแบบบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
 จากความหมายขางตนสรปุไดวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ ความรู 
ความสามารถของบุคคลที่มีการพัฒนาขึ้น หลังจากไดรับการจัดการเรียนรู การฝกฝนและการอบรม
จนประสบความสําเร็จในดานความรู ทักษะ และสรรถภาพดานตางๆ 
  1.4.2 การวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ไพศาล หวังพานิช (2537: 89) ไดแบงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดหมาย และ
ลักษณะสาระที่จัดการเรียนรู ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะสาระ ดังนี้ 
    1. การวัดผลดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบตั ิ หรือ
ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปแบบของการกระทําจริงเปนผลงาน 
เชน วิชาศิลปศกึษา พลศึกษา การงาน เปนตน การวัดผลแบบนี้ จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance  
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Test) 
    2. การวัดผลดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหา อันเปน
ประสบการณของการเรียนรูของผูเรียน อันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถดานตางๆ สามารถวัดผล
ไดโดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (Achievement Test) 
   บลูม (สมบูรณ ชิตพงศ.  2523: 12 – 31; อางอิงจาก Benjamin, S. Bloom) ได
กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองสอดคลองกับวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 3 ดาน คือ 
    1. ดานความรูความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวกับกระบวนการ
ตางๆ ทางดานสติปญญาและสมอง ประกอบดวยพฤตกิรรม 6 ดาน ดังนี้ 
     1.1 ดานความรูความจํา หมายถงึ ความสามารถระลึกถึงเรื่องราวประสบการณ
ที่ผานมา 
     1.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปลความ 
การตีความ การขยายความของเรื่องได 
     1.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักวิชา
ที่เรียนมาแลวนํามาสรางสถานการณจริงๆ หรือสถานการณที่คลายคลึงกัน 
     1.4 ดานการวเิคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตางๆ 
หรือวัตถุสิ่งของเพ่ือตองการคนหาสาเหตเุบื้องตน หาความสัมพันธระหวางใจความ ระหวางสวนรวม
ระหวางตอนตลอดจนหาหลักการที่แฝงอยูในเรื่อง 
     1.5 ดานการสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําความรูมาจัดระบบใหม
เปนเรื่องใหมที่ไมเหมือนเดิม มีความหมายและประสทิธิภาพสูงกวาเดิม 
     1.6 ดานการประเมินคา หมายถึง การวินิจฉัยคุณคาของบุคคลเรื่องราว วสัดุ
สิ่งของอยางมีหลักเกณฑ 
    2. ดานความรูสึก (Affective Domain) พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต
และพัฒนาการในดานความสนใจ คุณคาความซาบซึ้งและเจตคตติางๆ ของนักเรียน 
    3. ดานการปฏิบตัิการ (Psycho – motor Domain) พฤตกิรรมดานนี้เกีย่วของ
กับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติและการดําเนินการ เชน การทดลอง 
   ชวาล แพรตักุล (2522: 51 – 52) ไดกลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะตองมีหลักการในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของขอสอบที่ดี มีดังนี้คือ 
    1. เที่ยงตรง เปนคําถามที่สามารถวัดสิ่งที่เราตองการจะวัดไดอยางถูกตอง ครบถวน
มีความมุงหมายที่เราตองการหรือและเทีย่งตรงในดานใด 
    2. ยุติธรรม คําถามไมเปดชองใหเด็กฉลาดใชไหวพริบเดาถูกได และไมเปด
โอกาสใหเด็กเกียจครานตอบได และไมชวยเหลือเด็กโชคดีใหเก็งขอสอบได 
    3. ถามลึก เปนคาํถามที่ไมถามเพียงเน้ือหาผิวเผิน แตถามใหผูเรียนนําความรู
นั้น ไปวิเคราะหเพ่ือแกปญหาได 
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    4. ยั่วยุ เปนคําถามที่สามารถกระตุนใหผูเรยีนตื่นตวั กระหายที่จะลองสอบมี
ความทาทาย 
    5. จําเพาะเจาะจงทั้งคําถามและคําตอบ มุงถามวัดตรงจุดใด ก็ถามใหตรงประเด็น
ไมกํากวม 
    6. มีความเปนปรนัย ถามใหชัดเจน ใหคะแนน และความหมายของคะแนน
อยางชัดเจน 
    7. มีประสิทธิภาพ สามารถวัดไดจริง ถูกตองตรงตามความตองการ 
    8. ยากพอเหมาะ มีความยากงายเหมาะสมตามวุฒิภาวะของผูเรียน 
    9. มีอํานาจจําแนก สามารถแยกผูเรียนไดวาอยูในระดับเกง ปานกลางหรือออน 
    10. มีความเชื่อม่ัน เปนคําถามที่สามารถใหคะแนนคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  1.4.3 การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   กรมวิชาการ (2545: 56) ไดกลาวไววา ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เนนความสามารถ และคุณลักษณะที่แทจริงของผูเรียนจะตองใชวิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย เชน 
    1. การทดสอบ เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนา
ในสาระการเรียนรู มีเครื่องมือวัดหลายแบบ เชน แบบทดสอบเลือกตอบ แบบเติมคําสั้นๆ แบบถูกผิด
แบบจับคู เปนตน 
    2. การสังเกต เปนการประเมนิพฤติกรรม การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน เชน 
ความสัมพันธในการทํางานกลุม การวางแผน ความอดทน วิธีการแกปญหา การใชเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ในระหวางการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมตางๆ โดยผูสอนสามารถสังเกตไดตลอดเวลา 
ซึ่งจะบันทึกขอมูลลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น 
    3. การสัมภาษณ เปนการสนทนาซักถามพูดคยุ เพ่ือคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็น
ไดอยางชัดเจนในสิ่งที่นักเรยีนประพฤติปฏิบัต ิ
    4. การประเมินภาคปฏบิัติ เปนการประเมินการกระทํา การปฏบิัติงานในการสราง
ผลงานใหสําเร็จ โดยผูสอนตองจัดทําประเด็นการประเมินและเครื่องมือเพ่ือประกอบการประเมินดวย 
เชน Scoring Rubric, Rating Scale หรือ Checklist เปนตน 
    5. การประเมินแฟมสะสมผลงาน เปนการประเมินความสามารถในการผลิต
ผลงานการบูรณาการความรู รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงานและศักยภาพในการเรียนรู 
   วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 19 – 22) ไดกลาวไววา ในยคุที่มีการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สังคมไทยมีความตองการคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ตัดสินประเมินคา เลือกรับขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม มีความรูทั้งหลักการและทักษะ ดังนั้น
มิติใหมของการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงควรพัฒนาใหผูเรียนไดเกิด
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ทักษะกระบวนการคิดที่หลากลาย ซึ่งแนวความคิดดังกลาวไดสอดคลองกับ ประนอม เดชชัย (2536: 78 – 79) 
ที่กลาววาทักษะที่ควรไดรับการฝกฝนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ทักษะในการคิด (Thinking Skill) คอื การฝกใหคิดอยางมีเหตุผล รูวา อะไรคือ ขอเท็จจริง หรือ
ความเห็น ซึ่งการฝกใหมีความคิดแบบนี ้จะชวยใหนักเรียนรูจักเลือกและรูจักการตัดสินใจ 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตอง
พยายามยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง ผูสอนตองแสวงหาวธิีการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลอง
กับเนื้อหา ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะใน
การคิดอยางมีเหตุผล มีคานิยมที่ถูกตอง สามารถนําความรูไปปรบัใชกบัการดําเนินชวีติไดอยางมีความสุข  
 โดยผูวิจัยไดสรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งประยุกตใช
ในงานวิจัยไววา สรุปผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง ความรู
ความสามารถในการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เม่ือผานกระบวนการการเรียนรู เรื่อง เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวัน โดยประเมินวัดผลจากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามตารางวิเคราะห
หลักสูตร เพ่ือวัดพฤติกรรมดานความรู และความคิดในการเรียนสังคมศึกษา ตามแนวคิดของ บลูม 
(สมบูรณ ชิตพงศ.  2523: 12 – 31; อางอิงจาก Benjamin, S. Bloom) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยกําหนด
พฤติกรรมทีต่องการวัดเปน 6 ดาน คือ 
  1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง คําที่บงการกระทําเชน การบอก ชี้บง บรรยายให
รายการ เร่ืองที่กระทําเชน ชื่อ วัน เวลา เหตุการณ และบุคคล เปนตน 
  2. ดานความเขาใจ หมายถึง การแปล เปลี่ยนรูปใหคําพูดของตนเอง บอกความแตกตาง 
บอกความคลายคลึง ขยายความยกตัวอยาง ทํานาย ตีความหมาย อธิบายความหมายสรุป จัดใหม 
เรียบเรียงใหม  เปนตน 
  3. ดานการนาํไปใช หมายถึง การใชคํานวณสาธิตสรางเตรียมเสนอ ทํานาย และแกปญหา 
เปนตน 
  4. ดานการวิเคราะห หมายถึง การบอก จําแนก เลือกสรร คนหา เปรียบเทียบ ใหเหตุผล 
บอกความแตกตางคลายคลึง จัดประเภท เปนตน 
  5. ดานการสังเคราะห หมายถึง การบอกเขียนสราง แกไข วางแผนออกแบบ จัดผลิต 
แสดงเหตุผล วางโครงการ ปรับปรุง เปนตน 
  6. ดานการประเมินคา หมายถึง การประเมินตัดสิน โตแยงเปรียบ เทียบใหเกณฑ 
วิพากษ วิจารณ เปนตน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูวิจัยไดศึกษา
ตามทฤษฎีของ บลูม โดยศึกษาแนวทางการสรางตามแนวของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1 – 140) และ
เทคนิคการเขยีนขอสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2522: 1 – 40) ลักษณะแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 5 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด
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ได 0 คะแนน มีการกําหนดกิจกรรมและสถานการณสอดคลองกบัการจัดการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนการคิดอยางมีทิศทาง คิดอยางมีเหตุผล ซึ่งมี
ผูใชชื่อเรียกแตกตางกัน (สมสุข โถวเจริญ.  2541; 18 อางอิงจาก Gagne. 1970) ไดแก ความคิด
แบบวิพากษวจิารณ การคิดอยางมีเหตุผล การคิดวิเคราะหวิจารณ การคิดวิจารณญาณ การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ 
 2.1 ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  วิจารณญาณ เปนคํากลาวทีใ่ชกันอยูทัว่ไปที่รวมถึงการคดิที่มีเหตุผล โดยผานการพิจารณา
ไตรตรองรอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือไดเพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ
วาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรทํา (สุวิทย มูลคํา.  2547: 9) ความหมาย
ของการคิดอยางมีวิจารณญาณมีหลายลักษณะแตกตางกนัไป ตามแงมุมในการพิจารณาของแตละบุคคล 
นิยามของการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงมีมากมายตั้งแตการใชนิยามสั้นๆ งายๆ ไปจนถึงกระบวนการคิด
ขั้นสูงที่ซับซอน ซึ่งไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณไวสรุปไดดังตอไปน้ี 
  ฮิลการด Hilgard (1970: 337) ไดใหความหมายวา “ความสามารถในการตัดสินใจขอความ
หรือปญหาวาสิ่งใดเปนจริง สิ่งใดเปนเหตุเปนผลกัน” 
  กูด (Good.  1973: 684) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการคิดตามหลักการประเมิน 
อยางรอบคอบตามขออาง หลักฐาน เพ่ือนําไปสูขอสรปุที่เปนไปไดจริง และพิจารณาถึงองคประกอบ 
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชกระบวนการทางตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
  ฮัดกิ้นส (Hudgins.  1977: 137 – 138) ไดใหความหมายวา การมีทศันคติในการคนควา
หาหลักฐานในการวิเคราะห และประเมินขอโตแยงตางๆ การมีทักษะในการใชความรู จําแนกขอมูล
และตรวจสอบสมมติฐานเพื่อลงขอสรุป 
  เอ็นนิส (Ennis.  1985: 1) ไดใหความหมายวา เปนการคิดหาเหตุผลคิดแบบไตรตรอง 
ซึ่งเปนการตัดสินใจวาอะไรควรเชื่อหรืออะไรควรทํา 
  ยินเจอร (Yinger.  1988: 84) ไดใหความหมายวา เปนการประเมินผลลัพธทางการคิด
ที่มีความสําคญัตอการแกปญหา การคิดตัดสินใจ และการสรางสรรคผลลัพธตางๆ การคิดวิจารณญาณ
เปนการคิดทีส่ะทอนออกมาในรูปของการยอมรับ การปฏิเสธ หรือการปรับเปลี่ยนสถานการณ เพ่ือ
การแกปญหาหรือตัดสินใจ 
  ทิศนา แขมมณี (2533: 1) ไดใหความหมายวา การเห็นปญหา สามารถวิเคราะหปญหา
ไดตอจากนั้นคือ การพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของและตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ โดยยึดเหตุผล เปน
หลักสําคัญ 
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  เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ (2537: 8) ไดใหความหมายวา กระบวนการการพิจารณา
ขอมูลหรือสถานการณอยางรอบคอบ โดยรวบรวมความรู ความคิด ประสบการณของตนเองในการ
สํารวจหลักฐานอยางรอบคอบเพื่อไปสูขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
  มลิวัลย สมศกัดิ์ (2540: 15) ไดใหความหมายวา กระบวนการคดิไตรตรองอยาง
รอบคอบเกีย่วกับขอมูลทีเ่ปนปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลทีค่ลุมเครือเพ่ือตัดสนิใจ และนําไปสูการสรุป
เปนขอยุติอยางสมเหตุสมผล 
  นันทิญา สรรเสริญ (2541: 14) ไดใหความหมายวา กระบวนการในการใชสตปิญญา
ในการคิดพิจารณาไตรตรองอยางสุขุมรอบคอบ มีเหตุผลมีการประเมินสถานการณ เชื่อมโยงเหตุการณ 
สรุปความ ตคีวาม โดยอาศัยความรู ความคิดและประสบการณของตนในการสาํรวจหลักฐานอยาง
ละเอียด เพ่ือนําไปสูขอสรปุที่สมเหตุสมผล 
  อําพร ไตรภัทร (2543: 1) ไดใหความหมายวา การทํางานของสมองทีมี่การคิด พิจารณา
ไตรตรองขอมูล โดยใชความรู ความคิด และประสบการณของตนเองในการสํารวจหลักฐานเพื่อนําไปสู
ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
  จีรนันท วัขรกุล (2546: 6) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการคดิไตรตรอง อยาง
รอบคอบ เพ่ือแกปญหาและตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักฐานที่มี เหตุผล หรือขอมูลที่
เชื่อถือไดมายืนยันการตัดสินใจตามสถานการณนั้น 
  จันทิพา ปรีดี (2548: 11) ไดใหความหมายวา กระบวนการคิดที่มีการพิจารณา อยาง
ละเอียดรอบคอบ โดยใชประสบการณ ความรู ความคดิของตน เพ่ือไปสรุปขอมูลอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดพิจารณาไตรตรอง
อยางรอบคอบ มีเหตุผล เพ่ือตัดสินใจวาอะไรควรเชื่อหรือสิ่งใดควรทํา ชวยใหการตัดสินใจแตละสภาพการณ
เปนไปอยางถูกตองเก่ียวกับขอมูล และการประเมินผลในขอความหรือเหตุการณที่เปนปญหา หรือขอ
โตแยงน้ัน โดยอาศัยความรู ความคิด ประสบการณของตนในการสํารวจหลักฐานอยางระมัดระวัง มี
เหตุผล เพ่ือแกปญหา หรือตัดสินใจในการกระทําตางๆ อยางเหมาะสม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  2.2.1 แนวคดิของวตัสันและเกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 10) ไดกลาวไววา 
การคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยทัศนคติความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี้  
   1. เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความสนใจในการแสวงหาความรู ตลอดจนการคนหา 
หลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อางวาเปนจริง 
   2. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการอนุมาน การสรุปใจความ
สําคัญ และการสรุปนัยทั่วไปโดยพิจารณาจากหลักฐาน และการใชหลักตรรกวิทยา 
   3. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาเจตคต ิและความรูไปประยุกต 
ใชพิจารณาตัดสินปญหา ขอความหรือขอสรุปตางๆ ได 
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  2.2.2 แนวคดิของเดรสเซลและเมยฮวิส (ดารณีุ บุญวกิ.  2543; อางอิงจาก Dressel; 
& Mayhew.  1957: 45) การคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยความสามารถตางๆ 5 ดาน ดังน้ี  
   1. ขั้นนิยามปญหา ประกอบดวย 
    1.1 ขั้นตระหนักถงึความเปนไปของปญหา ไดแก การลวงรูถึงเงื่อนไขตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกันในสภาพการณ การรูถึงความขัดแยง และการระบุจุดเชื่อมตอที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ 
    1.2 ขั้นนิยามปญหา ไดแก การระบุถึงธรรมชาติของปญหา ความเขาใจ ถึงสิ่ง
ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการแกปญหา นิยามองคประกอบของปญหา ซึ่งมีความยุงยาก และเปลี่ยน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม 
   2. ขั้นเลือกขอมูลสําหรับแกปญหา คือ การตัดสินใจวา ขอมูลใดมีความจําเปนตอ
การแกปญหา การจําแนกแหลงขอมูลที่เชือ่ถือไดกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือไมได และการระบุวา ขอมูลใด
ควรยอมรับหรือไม 
   3. ขั้นตระหนักในขอตกลงเบื้องตน ประกอบดวย การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ผูอางเหตผุล
ไมได กลาวไว การระบขุอตกลงเบื้องตนทีค่ัดคานเหตุผล และการระบขุอตกลงที่ไมเกี่ยวของกับการอาง 
   4. ขั้นเลือกสมมตฐิาน ประกอบดวย การคนหา การชี้แนะ (Clues) ตอคําตอบปญหา 
การกําหนดสมมติฐานตางๆ โดยอาศัยขอมูล และขอตกลงเบื้องตน การเลือกสมมติฐานที่มีความเปนไปได
มากที่สุดมาพิจารณาเปนอันดับแรก 
   5. ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล และการตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล
ประกอบดวย 
    5.1 ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน สมมติฐาน และขอมูล
ที่เก่ียวของ 
    5.2 ขั้นพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่นําไปสูขอสรุป 
    5.3 ขั้นประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช 
  2.2.3 แนวคดิของนีดเลอร (Woolfolk.  1995: 312) ไดกําหนดความสามารถในการคดิ
อยางมีวิจารณญาณเปน 3 กลุม คือ 
   1. ขั้นนิยามและการทําความกระจางชัดของปญหาซึ่งจําแนกเปนความสามารถยอย 
ไดแก 
    1.1 การระบุเร่ืองราวที่สําคัญ หรือการระบุปญหา เปนความสามารถในการระบุ 
เร่ืองราวใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตางๆ และ 
ขอสรุปในการอางเหตุผล 
    1.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางคน วัตถุ สิ่งของ 
ความคิด หรือผลลัพธตั้งแต 2 อยางขึ้นไป 
    1.3 การกําหนดวา ขอมูลใดมีความเกี่ยวของ เปนความสามารถในการจําแนก
ระหวางขอมูลที่สามารถพิสจูนความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความถกูตองได  
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    1.4 การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เปนความสามารถในการกําหนดคําถาม ซึ่ง
จะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้ง และชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว 
   2. ขั้นพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีความสัมพันธกับปญหาจําแนกเปน 5 ความสามารถยอย 
ดังนี้ 
    2.1 การจําแนกหลักฐาน เปนลักษณะขอเท็จจรงิความคิดเห็น ซึ่งพิจารณาตัดสิน
โดยใชเหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆ เพ่ือการพิจารณาตัดสินลักษณะคุณภาพ
ของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
    2.2 การตรวจสอบความสอดคลอง เปนความสามารถในการตัดสินวา ขอความ 
หรือสัญลักษณที่กําหนด มีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับบริบททั้งหมด
หรือไม 
    2.3 การระบุขอตกลงเบื้องตน ไมไดกลาวอาง เปนความสามารถในการระบุวา
ขอตกลงเบื้องตนใดที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล 
    2.4 การระบุภาพพจน ในการอางเหตุผล เปนความสามารถของการระบคุวามคิด
ที่บุคคลยึดคิด หรือความคิดตามประเพณีนิยม 
    2.5 การระบุความแตกตางระบบคานิยม และอุดมการณ เปนความสามารถ ใน
การระบุความคลายคลึง และความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 
   3. ขั้นแกปญหาหรือการลงขอสรุป จําแนกเปน 2 ความสามารถยอย ดังน้ี 
    3.1 ขอมูลที่มีอยูเพียงพอทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสู ขอสรุป 
การตัดสินใจ หรือการกําหนดสมมติฐานที่เปนไปได ไดหรือไม 
    3.2 การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถในการทํานายผลลัพธ
ที่อาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณตางๆ 
  2.2.4 แนวคิดของเดอโครลี (Decroli.  1973: 67 – 68) แบงแนวคิดเกี่ยวกับการคิด
อยางมีวิจารณญาณออกเปน 7 ขั้นตอน คือ 
   1. การนิยาม การกําหนดปญหา และการทาํความตกลงเกีย่วกบัความหมายของคํา 
   2. การกําหนดสมมติฐาน คิดถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล การแสวงหาทางเลอืก และ
การพยาการณ 
   3. กระบวนการขอมูล ระบุขอมูลที่จําเปน การเก็บรวบรวมขอมูล และการแสวงหา
หลักฐาน 
   4. การตีความหมายและลงขอสรุปอางอิง การตีความขอเท็จจริงการสรุปอางอิงจาก
หลักฐาน และการระบุความมีอคติ 
   5. การใชเหตุผล การตระหนักถึงขอผิดพลาด การพิจารณาตัดสินความคิดเห็น การระบุ
เหตุและผล การระบุความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 
   6. การประเมิน การประเมินโดยอาศัยเกณฑ การจัดอันดับขอความเรื่องราว และ 
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ความคิดเห็น การตัดสินความเชื่อถือไดของขอมูล และการประเมินขอสรุป 
   7. การประยุกต การทดสอบขอสรุปและการคิดหาเหตุผลเชิงอนุมานการประยุกต 
การสรุปอางอิงและการนําการพิจารณาตัดสินไปสูการปฏิบัติจริง 
  2.2.5 แนวคิดคิวแมส (Quellmalz.  1985: 29 – 32) ไดกลาวไววา เปนการสรุปความ
คลายคลึงกันของทักษะการคดิอยางมีวิจารณญาณระหวางทฤษฏขีองนกัจิตวิทยากบัทฤษฏีของนักปรัชญา 
 ใน 4 ขั้นตอนยอยของกระบวนการคิด สรุปได ดังนี้ 
   1. การนิยามปญหา ขั้นการทําความกระจางตามทฤษฎีของนักปรัชญา ซึ่งประกอบดวย
การกําหนดคําถามและการวิเคราะหองคประกอบของปญหา 
   2. การระบุขอมูล เน้ือหาและกระบวนการที่จําเปนในการแกปญหาตามทฤษฏีของ
นักจิตวทิยาตรงกับขั้นการตัดสินความเชื่อถอืไดของขอมูลนํามาสนับสนนุ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
ตามทฤษฎีของนักปรัชญา 
   3. การนําขอมูลมาใชประกอบ เพ่ือการแกปญหาตามทฤษฏีทางจิตวิทยา ตรงกับ
ขั้นการคิดหาเหตุผล ตามทฤษฏีของนักปรัชญา ประกอบดวยการคิดหาเหตุผลเชิงอนุมานและการคิด
หาเหตุผลเชิงอุปมาน 
   4. การประเมินความสําเร็จของคําตอบ ตามทฤษฎีของนักจิตวิทยา ตรงกับขั้นการใช
เกณฑในการตัดสินความพียงพอของคําตอบ ตามทฤษฏีของนักปรัชญา 
  2.2.6 แนวคิดของเพ็ญพิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ (ชาลิณี เอ่ียมศรี.  2549: 58; อางอิงจาก 
เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ.  2537) ประกอบดวย 7 ทักษะ สรุปได ดังน้ี 
   1. การระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา ขอโตแยง ขอคําถามและขออาง 
   2. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่พิจารณา จากแหลงตางๆ ที่มีอยู 
   3. การพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล 
   4. การระบุลักษณะขอมูล โดยแยกแยะความแตกตางของขอมูลใด เปนขอคิดเห็น 
เปนขอเท็จจริง และจัดลําดับความสําคญัของขอมูล รวมทั้งการพิจารณาไดถึงขอตกลงเบื้องตนที่อยู
เบื้องหลังขอมูลที่ปรากฏ 
   5. การตั้งขอสมมติฐาน เพ่ือกําหนดขอบเขตแนวทางของการพิจารณาขอสรุปของ
ขอคําถาม 
   6. การลงขอสรุป โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมจากขอมูลที่ปรากฏ 
   7. การประเมินขอสรุป เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของขอสรุป 
  2.2.7 แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (ทิศนา เเขมมณี; และคณะ.  2544: 152 – 153) 
สามารถใชเทคนิคดังตอไปน้ี ซึ่งไมจําเปนตองใชเปนขั้นๆ อาจจะเลือกใชเทคนิคใดกอนก็ได ขึ้นอยูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู แตควรพยายามกระตุนใหนักเรียนผานขั้นตอนยอยทุกขั้นตอน สรุปได 
ดังนี้ 
   1. สังเกต เนนการใหทํากิจกรรมรับรูแบบปรนัยจนเกิดความเขาใจ ไดความคดิรวบยอด 
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สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆ และสรุปเปนใจความสําคญัครบถวนตรงตามหลักฐานขอมูล 
   2. อธิบายใหนักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวย หรือไมเห็นดวย
กับสิ่งที่กําหนด เนนการใชเหตุผล ดวยหลักการ กฎเกณฑ หรือหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 
   3. รับฟงใหนักเรียนไดฟงความคิดเห็นไดตอบคําถามวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนที่มีตอ
ความคิดเห็นของเราเนนการปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือขอมูล โดยไมใชอารมณ
หรือด้ือแพงตอความคิดเดิม 
   4. เชื่อมโยงความสัมพันธ ใหนักเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความคลายคลึง
ของสิ่งตางๆ ใหสรุปจัดกลุมที่เปนพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณเชิงหาเหตแุละผลตามกฎเกณฑ
การเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 
   5. วิจารณ จัดกิจกรรมใหวเิคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิด หรือการกระทาํแลว
ใหจําแนกหาจุดเดน-จุดดอย สวนดี-สวนเสีย สวนสําคัญ-สวนไมสาํคัญ ดวยการยกเหตุผลหลักการ 
มาประกอบการวิจารณ 
   6. สรุปการจัดกิจกรรมใหพิจารณาสวนประกอบของการกระทําหรือขอมูลตางๆ ที่
เชื่อมโยงเกี่ยวของกัน แลวใหสรุปผลอยางตรงและถูกตองตามหลักฐานขอมูล 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา แนวคิดของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ประกอบดวย 
ความสนใจในการแสวงหาความรู การสรุปใจความสําคัญ และความรูไปประยุกตใชพิจารณาตัดสินปญหา
เพ่ือใหผูเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธของสิง่ตางๆ และสรุปเปนใจความสําคัญครบถวนตรงตามหลกัฐาน
ขอมูลที่กําหนด 
 2.3 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  2.3.1 แนวคิดของวัตสันและเกลเซอร ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัด และประเมิน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณนี้มี 2 แบบ คือ แบบ Ym และแบบ Zm ซึ่งเปนแบบทดสอบ
คูขนานกัน โดยในแตละแบบประกอบดวย แบบทดสอบยอย จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งแตกตางกันในแงของ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ในแตละแบบมีขอคําถาม จํานวน 100 ขอ ใชเวลาในการทําประมาณ 50 นาที 
แบบทดสอบยอยทั้ง 5 ฉบับ (สุวรรณา อรรถชิตวาทิน.  2552; อางอิงจาก Watson; & Glaser.  1964) 
ไดแก 
   1. ความสามารถในการอางอิงหรือสรุปความ (Inferences) หมายถงึ ความสามารถ
ในการจําแนกระดับความนาจะเปนของขอมูลหรือการสรปุขอมูลตางๆ ที่ปรากฏในขอความที่กําหนดให 
   2. ความสามารถในการยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumption)  
หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาจําแนกวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ขอความใดไมเปน
ขอตกลงเบื้องตน 
   3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก 
วาขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของกสถานการณที่กําหนดใหอยางแนนอนและขอความใดไมเปนผล 
ตอความสัมพันธนั้น 
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   4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
วาขอสรุปใดเปนหรือไมเปนความจริงตามที่สรุปไดจากสถานการณที่กําหนดให 
   5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) หมายถึง 
ความสามารถในการจําแนกวาขอความใดเปนการอางเหตุผลที่หนักแนน 
  2.3.2 แนวคิดของเอนนิส โดยใชแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ คอรเนล 
(Cornell critical thinking test) (พรทิพย อุดร.  2550: 47 – 48) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดการคิด
อยางมีวิจารณญาณคอรเนล สรางขึ้นโดย เอนนิส และ มิลแมน (Ennis and Millman) ตั้งแตป ค.ศ. 1961 
จากนั้นไดมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง ในป 1985 ทั้งสองไดรวมกันสรางแบบทดสอบ
วัดความคิดวจิารณญาณขึ้นมา 2 ฉบับ เพ่ือวัดกลุมบุคคลในระดบัตางกัน ดังนี้ 
   1. แบบทดสอบวดัการคิดอยางมีวิจารณญาณคอรเนล ระดบัเอกซ (Cornell critical 
thinking test level X) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดกับนักเรียนตั้งแตเกรด 4 จนถึงเกรด 12 เปนแบบทดสอบ
ปรนัย 3 ตวัเลือก จํานวน 71 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี ้ จะวัด
ความสามารถใน 4 ดาน คือการอุปนัย การนิรนัย ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต และ
การระบุขอตกลงเบื้องตน 
   2. แบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณคอรเนลระดับแซด (Cornell critical 
thinking test level Z) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดกับเด็กระดับมัธยมศึกษาที่มีปญญาเลศิและกลุมนักศึกษา
ระดับวิทยาลัยจนถึงวัยผูใหญ เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที 
ซึ่งแบบทดสอบฉบับน้ีจะวัดความสามารถ 7 ดาน คือการอุปนัย ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การพยากรณ
และการวางแผนการทดลอง การอางอิงเหตุผลผิดหลัก การนิรนัย การใหคํานิยาม และการระบุขอตกลง
เบื้องตน 
  2.3.3 แนวคิดของทิศนา แขมมณีและคนอ่ืนๆ (2544: 169 - 170) ไดพิจารณา
รูปแบบและแนวทางของการวัดความสามารถในการคิดทั้งในอดตีและปจจุบัน สามารถจําแนกประเภท
ของการวัดออกเปน 2 แนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   1. แนวทางของนักวัดกลุมจิตมิติ (Psychometric) 
    แนวทางการวดักลุมจิตมิตินีเ้ปนของกลุมนักวัดทางการศึกษา และจิตวิทยาที่
พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษยมาเปนเวลาเกือบศตวรรษ เร่ิมจากการศึกษาและ
วัดเชาวนปญญา (Intelligence) ศึกษาโครงสรางทางสมองของมนุษยดวยความเชื่อวามีลักษณะเปน
องคประกอบและมีระดับความสามารถที่แตกตางกันในแตละคน ซึ่งสามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน ตอมาไดขยายแนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองสูการวัดผลสัมฤทธิ์วัดบุคลิกภาพ 
ความถนัดและความสามารถในดานตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิด 
   2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติ (Authentic Performance Measurement) 
    แนวทางนี้เปนทางเลือกใหมที่เสนอโดยนักวัดการเรียนรูในบริบทที่เปนธรรมชาติ 
โดยการเนนการวัดจากการปฏิบตัิในชีวติจริงหรือคลายจริงที่มีคุณคาตอผูปฏิบตัิและการประเมินตนเอง
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เทคนิคการวัดใชการสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติ จากการเขียนเรียงความ การแกปญหาในสถานการณ
เหมือนโลกแหงความเปนจริงและการรวบรวมงานในแฟมสะสมผลงาน /หรือพัฒนางาน (Portfolio) 
  2.3.4 แนวคิดของอารุณี ไทยบัณฑิตย ไดกลาวไววา แบบทดสอบการคิด อยางมี
วิจารณญาณประกอบดวยความสามารถ 6 องคประกอบคอื (สัณหวัช สอนทาโก.  2550: 25; อางอิงจาก 
อารุณี ไทยบัณฑิตย.  2545) 
   1. ความสามารถในการระบุปญหา 
   2. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา 
   3. การพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล 
   4. การแยกแยะความแตกตางระหวางขอมูล 
   5. การหาขอสรุป 
   6. การนําไปใชประโยชน 
   ลักษณะของขอคําถามประกอบดวย ขอความที่มีปญหาคลุมเครือ ขอโตแยง สถานการณ
หรือขอมูลจากสิ่งพิมพตางๆ แบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ในแตละขอมีคําตอบที่ถูก
เพียงขอเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน แบบทดสอบนี้มีจํานวน 2 ชุด ชุดละ 25 ขอ 
 โดยผูวิจัยไดสรุปความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งประยุกตใชในงานวิจัยไววา 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบเกี่ยวกับขอมูลที่เปนปญหา โดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรือขอมูลที่เชื่อถือไดมาสนับสนุน ยืนยัน
และประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราวหรือสถานการณนั้น เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปที่ถูกตองสมเหตุผล
ครอบคลุมกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน (ดารุณี บุญวิก.  2543; อางอิงจาก Dressel; & Mayhew.  1957: 45) 
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ขั้นนิยามปญหา ประกอบดวย 
   1. ขั้นตระหนักถึงความเปนไปของปญหา หมายถึง การลวงรูถึงเง่ือนไขตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกันในสภาพการณ การรูถึงความขัดแยง และการระบุจุดเชื่อมตอที่ขาดหายไปของชุด
เหตุการณ 
   2. ขั้นนิยามปญหา หมายถึง การระบุถึงธรรมชาติของปญหา ความเขาใจ ถึงสิ่งที่
เกี่ยวของ และจําเปนในการแกปญหา นยิามองคประกอบของปญหาซึ่งมีความยุงยาก และเปลีย่นนามธรรม
ใหเปนรูปธรรม 
  ข้ันที่ 2 ขั้นเลือกขอมูลสําหรับแกปญหา หมายถึง การตัดสินใจวาขอมูลใดมีความจําเปนตอ
การแกปญหา การจําแนกแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือไมได การระบุวาขอมูลใด
ควรยอมรับหรือไม 
  ข้ันที่ 3 ขั้นตระหนักในขอตกลงเบื้องตน หมายถึง การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ผูอางเหตุผล
ไมได กลาวไว การระบุขอตกลงเบื้องตนทีค่ัดคานเหตุผล และการระบขุอตกลงที่ไมเกีย่วของกับการอาง 
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  ข้ันที่ 4 ขั้นเลือกสมมติฐาน หมายถึง การคนหา การชี้แนะ (Clues) ตอคําตอบปญหา 
การกําหนดสมมติฐานตางๆ โดยอาศัยขอมูล และขอตกลงเบื้องตน การเลือกสมมติฐานที่มีความเปนไปได
มากที่สุดมาพิจารณาเปนอันดับแรก 
  ข้ันที่ 5 ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล หมายถึง การตดัสินความสมเหตุสมผลของการคิดหา
เหตุผลประกอบดวย 
   1. ขั้นสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน สมมติฐาน และขอมูล
ที่เกี่ยวของ 
   2. ขั้นพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่นําไปสูขอสรุป 
   3. ขั้นประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช  
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย
ไดนําแนวคิดของ เดรสเซล และ เมยฮิวส มาประยุกตใชในงานวิจัย โดยปรับปรุงจาก มลิวัลย สมศักดิ์ 
(2540: 11 – 12) และ อารีย วาสุเทพ (2549: 64 – 66) ขอคําถามในแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนสถานการณ หรือขอความจากสื่อตางๆ เปนแบบทดสอบปรนัยจํานวน 
30 ขอ มีตัวเลือก 4 ตัวเลือกในแตละขอมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 
0 คะแนน มีการกําหนดกิจกรรมและสถานการณสอดคลองกับการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 2.4 ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  สํานักคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2540: 161) ไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน
มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ กอใหเกิดประโยชนสรุปได ดังนี้ 
   1. นักเรียนสามารถปฏิบัติในการทํางานอยางมีหลักการและเหตุผล และไดงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
   2. นักเรียนประเมินงานโดยใชเกณฑอยางสมเหตุสมผล 
   3. นักเรียนรูจักประเมินตนเองอยางมีเหตุผลและฝกการตัดสินใจอีกดวย 
   4. นักเรียนรูเน้ือหาอยางมีความหมายและเปนประโยชน 
   5. นักเรียนฝกทักษะการใชเหตุผลในการแกปญหา 
   6. นักเรียนฝกกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ คนหาความรู ทฤษฏี
หลักการตั้งขอสมมติฐาน ตีความหมายและลงขอสรุป 
   7. นักเรียนฝกประสบความสําเร็จในการใชภาษาและสื่อความหมาย 
   8. นักเรียนคิดอยางชัดเจน คิดอยางถูกตอง คิดอยางแจมแจง คิดอยางกวาง และ
คิดอยางลุมลึก ตลอดจนคิดอยางสมเหตุสมผล 
   9. นักเรียนเปนผูมีปญญา ประกอบดวยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
ความเมตตา และเปนผูมีประโยชน 
   10. นักเรียนสามารถอาน เขียน พูด ฟง ไดดี 
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   11. นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องใน
สถานการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสูยุคสารสนเทศ 
  ซีเจล ไดชี้ถึงความจําเปนในการจัดการเรียนรู ใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณเอาไว 3 ประเด็น ไดแก (ศศิธร จิตตพุทธิ.  2539: 19 – 20; อางอิงจาก Siegel cited in 
Bandman and Bandman.  1988: 4) 
   1. ชวยใหนักศึกษามีความพึงพอใจในตนเอง และรูสึกถึงอิสรภาพในการปกครอง
ตนเอง เน่ืองจากการเรียนรูใหนักศึกษามีการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามี
การโตตอบอยางกระตือรือรน และยอมรับความคิดเห็น การตัดสินใจหรือการประเมินของนักศึกษาที่
อยูบนเหตุผลที่ซื่อตรง 
   2. จัดการกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนการเพิ่มพลัง
อํานาจ (Empower) แกนักศึกษาในการควบคุมตนเอง ที่จะวางจุดหมายใหกับตนเอง สนับสนุนให
นักศึกษาตั้งคําถามเสาะหาทางเลือก 
   3. จัดการกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนการสงเสริม
ใหนักศึกษามีการใชเหตุและผล รูจักการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  อุษณีย อนุรุทธวงศ (2545: 88 – 89) กลาวถึงประโยชนของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไวดังนี้ 
   1. ใหเขาใจที่จะประเมินขอมูล 
   2. มีความเขาใจสิ่งที่ถูกเอยอาง 
   3. สามารถแยกแยะความแตกตางวา อะไรคือความรู อะไรคือความจริง และอะไร
เปนเพียงความคิดเห็น 
   4. รูจักประมวลขอมูล ประมวลความคิด 
   5. รูจักจัดลําดับขอมูล 
   6. รูจักสรุปเหตุผลขอมูลหรือประเด็นตางๆ 
   7. มองเห็นสิ่งตางๆ อยางเปนระบบ 
   8. รูจักตั้งเปาหมาย 
   9. มีความสามารถเชิงเปรียบเทียบ 
   10. สามารถแกปญหาตางๆ ไดดี 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา ชวยกระตุนใหนักเรียน นักศึกษา รูจักสงสัย รูจักตั้งคําถาม 
คิดหาขอมูลและเหตผุลสนับสนุนความคิดและคําตอบหรือโตแยงได กระตุนใหกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น 
โดยจะตองใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง การใชวิธกีารจัด
กิจกรรมการเรยีนรูที่สงเสริมการคิดวิจารณญาณจะชวยพฒันาใหเปนบคุคลที่เปนผลผลิตของการศกึษา
ตามที่นักการศึกษาคาดหวัง และเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 
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 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ประเทืองทิพย นวพรไพศาล (2535: 53 - 60) ไดทําการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบการคิดอยางมีวจิารณญาณตามแนวของวตัสนัและเกลเซอรฟอรม วายเอ็ม (Watson – Glaser 
Critical Thinking Appraisal From YM) ซึ่งไดนํามาแปลเปนภาษาไทยโดยปรบัเปลี่ยนสภาพวัฒนธรรม
บางสวน แลวนําแบบทดสอบไปใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
1,254 คน ผลตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบมคีาความยากตั้งแต 0.58 – 0.72 คาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อถือไดแบบความคงเสนคงวาโดยวิธทีดสอบซ้าํเทากับ 0.50 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การวัดเทากับ 4.332 คาความแมนตรงตามโครงสรางของแบบทดสอบโดยการวิเคราะหองคประกอบ 
ไดตัวประกอบสําคัญ 8 ตวัประกอบ 
   ชํานาญ เอ่ียมสําอางค (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการสอนแบบสอบสวนเชงินิตศิาสตรกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวจัิย
พบวา การคิดอยางมีวิจารญาณของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   มลิวัลย สมศกัดิ์ (2540: 90 – 91) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาความคิดอยางมี
วิจารณญาณ ตามรปูแบบที่ไดพัฒนาขึ้นของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
โดยมีประชากรเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทายสาํเภา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสรางแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ จากการสังเคราะหขึ้น
ซึ่งประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบ ไดแบบทดสอบที่มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 36 ขอ แบบทดสอบมีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อถือไดแบบความ
สอดคลองภายในคํานวณโดยใชสูตร KR 20 เทากับ 0.69 คาสัมประสิทธิค์วามเชือ่ถือไดแบบคงเสน
คงวาโดยการทดสอบซ้ํา (เวนระยะเวลาการทดสอบ 2 สัปดาห) เทากับ 0.064 ตรวจสอบความแมน
ตรงตามสภาพโดยการทดสอบความแตกตางของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางผูที่มีคะแนน
จากการประเมินพฤติกรรมของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูง กับผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณต่าํ พบวาผูที่มีคะแนนจากแบบประเมินจากการประเมิน
พฤติกรรมของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูง มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวาผูที่มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
   ดํารงค จารวํโส (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอยางมีวิจารญาณของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   บุษกร คําดง (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่อภายในตนเอง 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สงผลตอความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เดชา จันทรศิริ (2542: บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด 
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวชิาพระพุทธศาสนา โดยใชการสอนตาม
แนวพุทธศาสตรกบักระบวนการกลุมสมัพันธ กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรยีน
นวมินทราชูทศิเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 80 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนพระพุทธศาสนา และแบบทดสอบวัดการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนดวยการสอบตามแนวพุทธศาสตร และ
กลุมที่เรียนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งสองกลุมมีการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ประภาศรี รอดสมจิตร (2542: บทคัดยอ) พัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดหมวกหกใบของ เดอโบโน 
วัตถุประสงคในการวิจัย เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2542 
โรงเรียนกฤษณา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิจารณญาณ โดยผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรม และนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรแกรม
อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 
   อรุณี  รัตนวิจิตร (2542: บทคัดยอ) ทําการศึกษา ผลของการฝกการคิดวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทานางแนววทิยายน อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการคดิวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
และเพ่ือศึกษาผลการฝกการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ที่มีตอความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทานางวิทยา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง
ใชการสุมอยางงายจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทานางแนววิทยายน อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 หองเรียน แตละหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละ สุมเปนกลุมควบคุม 
1 หองเรียน และกลุมทดลอง 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดการคิดวิจารณญาณ
และแบบฝกการคิดวิจารณญาณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของเอนนิส (Ennis. 1985) ผลการวิจัย
พบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกการคิดวจิารณญาณมีการคิดวิจารณญาณสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 นักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกการคิดวิจารณญาณมีการคิดวิจารณญาณ 
สูงกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 นักเรยีนการฝกการคิดวิจารณญาณสามารถ
เพ่ิมความสามารถในการการคิดวิจารณญาณไดดีกวาไมไดรับการฝก 
   พลกฤช ตันติญานุกูล (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สังคมศึกษา ดวยการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
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การแกปญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา และมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
   แนงนอย ประชานุกูล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการทํางานกลุมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยการบูรณาการแบบรวมแรงผสานใจกับการสอนตามปกติ ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่สอนโดยการบูรณาการแบบรวมแรงผสานใจมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และมีทักษะการทํางานกลุมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา สูงกวาการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   พรศรี ดาวรุงสวรรค (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนโดยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และมีความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   พรทิพย อุดร (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่เรียนดวยวิธกีารจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ผล
การศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรของกลุมที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ไมแตกตางกัน และความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของกลุมที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับกลุมที่เรียนดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เสาวนีย เชื้อทอง (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและมีความสามารถในการคิด
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ปยะอนงค นิศาวัฒนานันท (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรูวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามแนวคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 

 

35 

   จีรนันท วงศกอม (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง สมบัติและการจําแนกสาร นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดการเรียนรู โดยใชวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมบัติและการจําแนกสาร ที่จัดการเรียนรูโดย
ใชวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูผานเกณฑเปาหมายของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 82.22 ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โพลันสกี (Polanski.  1975: 5952 – 5953A) ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปฏิบตัิการคิดเชิงตรรกศาสตร การคิดวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรคกับความเขาใจแบบวิทยาศาสตร 
การคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธใกลชิดกับตัวประกอบที่เรียกวา ความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร 
สวนความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตรเพียงเลก็นอย ทั้งน้ีพบวา
นักเรียนระดับเกรด 6 ทําคะแนนจากการสอบทุกดานไดดีกวานักเรียนในระดับเกรด 4 
   กริฟฟทส (Griffitts.  1978) ไดศึกษาผลการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่มีตอการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยการทดลอง 
จัดการเรยีนรูดวยวธิีทางวทิยาศาสตรแบบปฏิบัตเิปนหลักและแบบเนนตาํรา แลวนําคะแนนความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทยีบกนั เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 
ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิระหวางการสอนทั้ง
สองแบบในการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   ฮัดจินส และ อีเดลแมน (Hudgins; & Edelmman.  1988: บทคัดยอ) ศึกษาผล
ทักษะการสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชเทคนิคการนําตนเองของผูเรียนเกรด 4 และเกรด 5 
ผูเรียนกลุมทดลองไดรับการฝกทักษะในการนําตนเอง ซึ่งประกอบดวยกระบวนการควบคุมและกระบวนการ
ตรวจสอบการคิดของตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองนํามาใชในการควบคุมความ สามารถ ในการกําหนด
เปาหมายของงาน การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว การตดิตามผลการปฏิบัติงานตลอดจน
ตรวจสอบการคิดของตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่ไดรับทักษะการจัดการเรียนรู การคิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยใชเทคนิคการนําตนเองมีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมในดานการนํา
ทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณไปใชในการแกปญหา การเลือกใชขอมูลใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
และคุณภาพคาํตอบของปญหา 
   ลัมพคิน (ชารณีิ เอ่ียมศรี.  2536; อางอิงจาก Lumpkin.  1990) ไดศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรูที่ใชทักษะการคิดวิจารณญาณเปนวธิีสอนโดยตรง ในเรื่องความสามารถในการคิด
วิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงอยูของเนื้อหาสังคมศึกษา กลุมตัวอยางคือนักเรียน
เกรด 5จํานวน 35 คน กับเกรด 6 จํานวน 45 คน ทําการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห เครื่องมือที่ใช
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วัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ คือ แบบสอบการคิดวิจารณญาณคอรแนลล ระดับเอ็กซ และ
แบบสอบทางดานเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการคดิวิจารณญาณของนักเรียนเกรด 5 
และเกรด 6 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ แตนักเรียนเกรด 6 ในกลุมทดลองซึ่งสอนดวย
ทักษะการคิดวิจารณญาณนั้น ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
   นอริส (เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ.  2537: 82; อางอิงจาก Norris.  1990) ไดหา
ความสัมพันธระหวางการรายงานการคดิดวยภาษาพูด เพ่ือทดสอบแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ชนิดเลือกตอบโดยทดสอบกับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 2 ใน Newfoundland (Canada) จํานวน 
342 คน ผลการศึกษาพบวา การรายงานการคิดดวยภาษาพูดเปนเง่ือนไขที่จําเปนของการหาความ
แมนตรงของขอมูลและขอมูลที่รวบรวมยังทําใหการคดิและการปฏบิัติเปลี่ยนแปลงดวย 
   เฟอรเรลล (Ferrell.  1992: 3223 – A) ศึกษาผลคําถามของครู และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณคําถามประเภทการคิดอยางมีวิจารณญาณของครู และปริมาณคําตอบประเภทการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ความสัมพันธระหวางปริมาณคําถาม คําตอบ ของครูกับนักเรียนกับ
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษา พบวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยครูใชคําถามหลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลอง มี
ความสัมพันธทางบวกระหวางปริมาณคําถามประเภทการคิดวิจารณญาณของ นักเรียน และปริมาณ
คําถามคําตอบระหวางครูกับนักเรียนกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธกนัอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   แมคคริง (McCrink.  1999: 3420 – A) ไดศึกษาผลของวิธีการจัดการเรียนรูของครู
และรูปแบบการเรียนของผูเรียนที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในเขตไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใชวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คือแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของ วัตสัน และ เกลเซอร (The Watson-
Glaser critical thinking appraisal) ผลการศึกษาพบวา วิธีการสอนของครูสงผลตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียน ครูที่สอนโดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียน จะทําใหผูเรียน 
มีการคิดอยางมีวิจารณญาณมากกวาครูที่สอนตามปกต ิ
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาวขางตน พบวา การคิดวิจารณญาณ
เปนคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับเด็ก ซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวเด็กได โดยการจัดประสบการณ
ตางๆ ทั้งการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การจัดกิจกรรมการเรียนรู การอบรมสั่งสอนของครู อาจารย 
และการฝกเดก็ใหเปนผูคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีของการจัดการเรียนรูแบบ (4 MAT)  
การจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิดเรื่องการศกึษาแผนใหม เปนการจัดการศกึษาแบบกาวหนาทีใ่หผูเรียน
เรียนรูโดยการกระทํานั้น เปนแนวความคิดที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งเปนแนวคิดที่
สนับสนุนปรัชญากลุมพิพัฒนาการนิยมหรอืปรัชญากลุมกาวหนา (Progressivism) โดยคํานึงถึงผูเรียน
ที่มีวิธีการเรียนรูในลกัษณะที่แตกตางกัน ถาผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสมกับผูเรียนแตละ
ประเภท ผูเรยีนก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กิตตชิัย สธุาสิโนบล (2545: 155) 
ซึ่งการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นี้ คํานึงถึงแบบการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ เปนลําดับ
ขั้นตอนกบัการพัฒนาสมองซกีซายและซีกขวาอยางสมดลุ เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูตามแบบและความตองการ
ของตนเองอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพตนเอง อยางมีความสุข 
(ฉันทนา กล้ําสําโรง.  2550: 29 – 30; อางอิงจาก วิมลรัตน สุนทรโรจน) 
 3.1 ประวัติความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  แมคคารธี (McCarthy.  1991: 31 – 32) ไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT เปนคนแรก ซึ่งแมคคารธ ี เปนนักการศึกษาที่มีประสบการณทางดานการสอนหลาย
ระดับ และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเด็กๆ ทั้งหลายรวมทั้งเปนนักการฝกหัดครูทําใหเขาไดรับ
ประสบการณจากการจัดการเรียนรู จึงเขาใจความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 
  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะพุมม่ัน (2542: 12 – 16) ไดกลาวไววา ในป ค.ศ. 1979 
เบอรนิส แมคคารธี ไดรับทุนวิจัยจากบริษัทแมคโดนัลด ทําการวิจัยเร่ืองสไตลการเรียนรูและทบทวน
บทบาทของสมอง ซึ่งทําใหไดมีโอกาสศึกษาขอมูลแลกเปลีย่นความรู ความคิดกับผูเชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรู
อยางหลากหลาย แตทายสุดแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอแมคคารธ ี อยางมากคือ ทฤษฎีการเรียนรู
ตามแนวคิดของ เดวิด คอลบ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยั Case Western Research University 
ซึ่งเสนอความคิดรูปแบบการเรียนรูไวเม่ือป ค.ศ. 1970 โดยอธิบายวาการเรียนรูเกิดขึ้นจากความสัมพันธ 
2 มิติ คือ การรับรู (Perception) และการจัดกระบวนการ (Processing) โดยกระบวนการเรียนรูเปนผล
มาจากวิธกีารหรือชองทางทีบุ่คคลรับรูแลวจัดกระบวนการสิ่งที่ไดรบัรูนัน้ วิธีการทีบ่คุคลรบัรูมี 2 ประเภท 
คือ1) ผานประสบการณรูปธรรมหรือประสบการณตรง (Concrete Experience) และ 2) ผานความคิด
รวบยอด หรือมโนคติที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization) คอลบ มองเห็นความแตกตาง
การเรียนรูถึง 4 แบบตามพื้นที่ที่ถูกแบงดวยเสนตรงเห็นการเรียนรู และเสนตรงแทนกระบวนการของ
การรับรู  ดังภาพประกอบ 2 (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี; และ ไพเราะพุมม่ัน.  2542; อางอิงจาก David, Kolb. 
1984: 38)  
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนรูของ เดวิค คอลบ 

 
 ที่มา : David Kolb. (1984): p.38. 

 
 
  แมคคารธี (McCarthy) ไดขยายความคิดของ คอลบ ตอโดยใหพ้ืนที่ 4 สวนของวงกลม
แทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ ซึ่งมีสไตลการรับรู และกระบวนการจัดการสิ่งที่ไดรู
แตกตางกัน คอื (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี; และ ไพเราะ พุมม่ัน.  2542: 8 – 9) 
   สวนที่ 1 ดานบนขวา แทนผูเรียนแบบที่ 1 (Type One Learners) เปนผูเรียนที่
ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรมหรือผานประสบการณตรง ผานกระบวนการจัดการขอมูลดวย
การสังเกตอยางไตรตรอง ซึ่งตอมาเรียกผูเรียนแบบที่ 1 วา ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative) 
   สวนที่ 2 ดานลางขวา แทนผูเรียนแบบที่ 2 (Type Two Learners) เปนผูเรียนที่
ถนัดการรบัรูจากประสบการณที่เปนนามธรรมผานกระบวนการจัดทาํขอมูลดวยการคดิวิเคราะหจนเกิด
ความคิดรวบยอดซึ่งเราเรียกผูเรียนแบบที่ 2 นี้วา ผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห 
   สวนที่ 3 ดานลางซาย แทนผูเรียนแบบที่ 3 (Type Three Learners) เปนผูเรียนที่
ชอบเรียนจากการรับรูความคิดรวบยอดแลวผานกระบวนการลงมือทํา เรียกผูเรียนแบบที่ 3 วาผูเรียน
ที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common Sense Learners) 
   สวนที่ 4 ดานบนซาย แทนผูเรียนแบบที่ 4 (Type Four Learners) เปนผูเรียนที่
ถนัดการรบัรูจากการลงมือปฏิบัติจนเปนประสบการณตรงหรือ รูปธรรม เรียกผูเรียนแบบที่ 4 วาผูเรียน
ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Learners)  

การลงมือปฏิบัต ิ
(Active Experimentation) 

การสังเกตอยางไตรตรอง 
(Reflective Observation) 

 

ความคิดรวบยอด 
(Abstract Conceptualization) 

กระบวนการ 

การรับรู 

ประสบการณ 
เดิม 

ความคิด 
รวบยอด 
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 จากขอความขางตนสรุปไดวา ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบ คือแบบที่ 1 เปน
ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ แบบที่ 2 เปนผูเรียนที่ถนดัการวิเคราะห แบบที่ 3 เปนผูเรียนทีถ่นัดใช
สามัญสํานึก และแบบที่ 4 เปนผูเรียนที่ถนัดในการปรับเปลี่ยน โดยกิจกรรมการเรียนรูนั้น มีลักษณะ
การเรียนรูที่ตางกัน 
 3.2 หลักการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  มอรริส และ แมคคารธี (Morris; & McCarthy. 1990: 199) ไดเสนอรูปแบบการจดัการ
เรียนรูที่ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ ซึ่งมีความสัมพันธกับการทํางานของสมองซีกซายและ
ซีกขวาโดยมีหลักการดังน้ี (ดวงหทัย แสงวิริยะ.  2544: 16) 
   1. มนุษยไดรับประสบการณ และความรูดวยวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธี และมี
กระบวนการจัดการกับประสบการณและความรูนั้นหลายวิธีตางกัน ตลอดจนสามารถผสานเทคนิคการรับรู
และปรับแตงใหเกิดเปนรูปแบบของการจัดการเรียนรูเฉพาะตนที่ไมเหมือนใคร 
   2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สําคัญมีอยู 4 แบบ ซึ่งมีคุณคาเทาเทยีมกันและผูเรยีน
ตองการที่จะมีความสุขและสะดวกสบายในวิธีการเรียนรูของตน 
   3. รูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบ ไดแก 
    3.1 ผูเรียนแบบที่ 1 เปนผูที่มีความสนใจความหมายสวนตวั ครูตองสรางความรูสึก
ที่มีเหตุผล และใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
    3.2 ผูเรียนแบบที่ 2 เปนผูที่มีความสนใจในขอเท็จจริง และทําความเขาใจดวย
ตนเอง ครูตองปอนขอเท็จจริงที่ทําใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
    3.3 ผูเรียนแบบที่ 3 เปนผูที่มีความสนใจเบื้องตนในวิธีการตางๆ ที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติและไดชิ้นงาน ครูตองชักชวนแนะใหปฏิบัติดวยตนเอง 
    3.4 ผูเรียนแบบที่ 4 เปนผูที่มีความสนใจเบื้องตนในการคนพบความรูดวยตนเอง 
ครูตองใหผูเรียนเรียนรูและจัดการเรียนรูกันเอง 
   4. ผูเรียนทุกคนตองมีครูที่จัดการเรียนรูดวยวิธีการครบทัง้ 4 แบบ เพ่ือที่จะเรียนได
อยางสะดวกสบายและประสบผลสําเร็จ ตอจากนั้นสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรูในดานอ่ืนๆ ตอไป 
   5. ระบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จะดําเนินไปตามวัฏจักร
การเรียนรูตามขั้นตอนทั้ง 4 แบบ และผสานกับลักษณะพิเศษ ซึ่งเนนความกาวหนาทางการเรียนรู
ตามธรรมชาต ิ
   6. วิธีการเรียนรูทั้ง 4 แบบน้ี จําเปนตองใชเทคนิค กระบวนการสมองซีกซายและ
ซีกขวา ผูเรียนที่มีความถนัดทางสมองซีกขวาจะเรียนรูไดเพียงครึ่งเวลา และปรับครึ่งเวลาที่เหลือนั้น
ใหเหมาะสม สวนผูที่มีความถนัดทางสมองซีกซายจะเรียนรูไดเพียงครึ่งเวลาและเรยีนรูดัดแปลงครึ่งเวลา
ที่เหลือนั้นใหเหมาะสม 
   7. เปาหมายหลักของการศกึษาคือ การพัฒนาและบรูณาการการเรียนรูทั้ง 4 แบบ
ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันรวมถึงการพัฒนาและการบูรณาการสมองซีกซายและซีกขวาใหมีความสมดุล 
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   8. ผูเรียนจะกลายเปนผูยอมรับวา ตนมีความเขมแข็งและสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตน เพ่ือจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 
   9. ถาเรามีความสนใจและมีความสุขกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูก็จะเรียนรูจากผูอ่ืน
ไดมากขึ้นเทานั้น 
  เธียร พานิช (2544: 32 – 33) ไดเสนอลักษณะสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
4 MAT ที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ไว ดังนี้ 
   1. ผูเรียนแตละคนตองผานวัฏจักรการเรียนรูทั้ง 4 แบบ 
   2. ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการรับ ประมวล และการนําขอมูลไปใชดวย
วิธีทีแตกตางกัน ดังน้ันครูตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
   3. ผูเรียนที่ถนัดในการใชสมองซีกขวา จะเรียนสนุกในเวลาหนึ่ง และตองใชความ
พยายามในอีกเวลาหนึ่งทํากิจกรรมที่ตนเองไมคอยถนัดเชนเดียวกับผูที่ถนัดใชสมองซีกซาย 
   4. ผูมีความถนัดตางกันไดทํางานรวมกัน แตละคนมีโอกาสแสดงออกถึงจุดแข็งของ
ตนเอง เม่ือกิจกรรมเปลี่ยนไปตามจังหวะในวัฏจักรการเรียนรู และขณะเดียวกันก็จะไดพัฒนาจุดออน
ของตนไปดวย 
   5. กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT งายตอความเขาใจเปนวิธีที่ผสมผสานกับกลยุทธ
อ่ืนไดดี เชน การเรียนแบบสหรวมใจ (Cooperative Learning) และ Story Line เปนตน 
   6. วัฏจักรการเรียนรูสามารถเวียนซ้ําไดอีกในหัวขอเดียวกัน ประสบการณเดิมจะ
เปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป ทําใหมีความลึกซึ้งในการเรียนเรื่องนั้นๆ มากขึ้น 
   7. กิจกรรมตางๆ จะเปนไปในรูปแบบของการบูรณาการวิชาการตางๆ และทักษะ
หลายๆ เขาดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการดําเนินชีวิต 
   8. กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
   9. มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและใหผูเรียน
ไดมีโอกาสคนพบความสามารถของตนเอง 
   10. ครูทําหนาที่คลายกับพนักงานขายเมื่อแนะนําหัวขอใหม ครูตองเขาใจถึงความคิด 
รวบยอดของหัวขอ จากนั้นเปนสวนของเนือ้หา ครูเปนผูใหความรูโดยเปนที่ปรึกษาชวยเหลือเม่ือจําเปน
เปนรายบุคคล และขั้นสุดทาย ครูจะเปนเพ่ือนเรียนหรือกรรมการ ชวยหาแนวทางในการนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชน  
 จากขอความขางตนสรุปไดวา หลกัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เชื่อวาผูเรียนรบัประสบการณ
ความรูและวิธีการเรียนแตกตางกัน ซึ่งผูเรียนมี 4 แบบ แตละแบบจะมีรูปแบบการเรียนรูไมเหมือนกัน 
เพ่ือใหผูเรียนที่มีความถนัดตางกันไดทํางานรวมกันจนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาตอิยางสมดุล โดย
เวลาที่เหลือสวนใหญเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
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 3.3 รูปแบบของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  แมคคารธี (ดวงหทัย แสงวิริยะ.  2544: 17 – 19; อางอิงจาก Morris; & McCarthy. 
1990: 194 – 195) เสนอแนวคิดวา ผูเรยีนมี 4 แบบ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรูและมีความรูแตกตางกัน 
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
   ผูเรียนแบบที่ 1 เปนรูปแบบการเรียนรูแบบทําไม (Why) ผูเรียนที่อยูในรูปแบบนี้
เปนผูที่สนใจในความหมายสวนตวั ชอบคิดปญหาตางๆ ดวยตนเอง ครูตองสรางความรูสึกใหผูเรียน
คิดมีเหตุผล 
   ผูเรียนแบบที่ 2 เปนรูปแบบการเรียนรูแบบอะไร (What) ผูเรียนที่อยูในรูปแบบนี้
เปนผูที่มีความสามารถความสนใจในขอเท็จจริง และทําความเขาใจดวยตนเอง ครูตองปอนขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงที่ทําใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้ง 
   ผูเรียนแบบที ่3 เปนรูปแบบการเรยีนรูแบบอยางไร (How) ผูเรียนทีอ่ยูในรปูแบบนี้
เปนผูที่มีความสนใจเบื้องตนในวิธีการตางๆ ที่สามารถลงมือปฏิบัติและไดชิ้นงาน ครูตองชักชวน และ
ใหปฏิบัติดวยตนเอง 
   ผูเรียนแบบที ่4 เปนรูปแบบการเรียนรูแบบถา (If) ผูเรียนที่อยูในรูปแบบน้ีเปนผูทีมี่
ความสนใจเบื้องตนในการคนพบความรูดวยตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็น หรือคําแนะนํานําใหมๆ
แลวนําขอมูลมาประมวลเปนความรูใหมที่สรางสรรคขึ้น สรุปได ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบของผูเรียน 4 แบบ 
  

 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990: 199. 

แบบที่ 4 (If ?) 
ผูเรียนมีการเรียนรู 
แบบพลวัต วธิีการ 
คนพบดวยตนเอง 

 
แบบที่ 3 (How 

does this  
work ?) 

ผูเรียนลงมือ 

แบบที่ 1 (Why ?) 
ผูเรียนมีการเรียนรู 
โดยใชการอภิปราย 

และโตตอบ 
 
แบบที่ 2 (What ?) 
ผูเรียนมีการเรียนรู 
โดยการคิดวิเคราะห 
เก็บรายละเอียด 

รับรู / รูสึก 

ทํา ดู 

คิด 
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 จากขอความขางตนสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จะตองออกแบบ
ใหเหมาะกับผูเรียนทุกลักษณะ กิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ ใหเกิดความสุขใน
การเรียนในชวงกิจกรรมที่ตนถนัดและรูสึกทาทายในชวงที่ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกันไป โดยผูเรียนแตละ
แบบ ตองเรียนใหครบทั้ง 4 แบบตามลําดบัขั้นตอนของการเรียนรูที่มีลักษณะเคลื่อนที่ไปตามการเรียนรู
กับการพัฒนาสมองทั้งสองซีก  
 3.4 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  กิตติคม คาวีรตัน (2543: 31 – 34) ไดกลาวไววา แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนที่มี
ลักษณะที่แตกตางกัน (Learning Style) เพ่ือใหผูเรียนการเรียนรูอยางรวดเร็ว ผูเรียนกับผูสอนสามารถ
แลกเปลีย่นความรูสึกซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งเกิดการเรียนรูและมีการประเมินผล
ตามสภาพจริง ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลตุามวตัถปุระสงคที่วางไวคือ ผูเรียนมีคณุลักษณะเกง ดี และมีความสุข 
ซึ่งสอดคลองกับ ไผท สิทธิสุนทร (2543: 27) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT 
เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงการทํางานของระบบสมองที่ดําเนินไปตามธรรมชาต ิ โดยครูไมจําเปน 
ตองมีความชํานาญเปนพิเศษแตสามารถทําใหบรรยากาศแหงการเรยีนรูทีส่นุกสนานเต็มตามศักยภาพ
ของผูเรียนสงผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูไดอยางตอเนื่องไมรูจบ 
  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พุมม่ัน (2542: 8 – 11) ไดกลาวไววา วัฏจักรขั้นตอน
การเรียนรู 4MAT สรางขึ้นโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณแทนการเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู 
พ้ืนที่ของวงกลมถกูแบงออกโดยเสนแหงการเรียนรู และเสนแหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปน 4 สวน 
โดยใหแตละสวนใหแทนกิจกรรมการเรียนรู 4 ลักษณะ โดยนิยามวา 
   สวนที่ 1 คือ บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตน (Integrating Experience 
with the Self) ใชคําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนคือ “ทําไม” (Why?) 
   สวนที่ 2 คือ สรางความคิดรวบยอด (Concept Formulation) คําถามที่เปนคําถาม
นํากิจกรรมประจําสวนน้ี คือ “อะไร” (What?) 
   สวนที่ 3 คือ ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and Personalization) 
คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนน้ี คือ “ทําอยางไร” (How does it work?) 
   สวนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกตกับประสบการณของตน (Integrating Application 
and Experience) ใชคําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนน้ีคือ “ถา” (If?)  
 เม่ือนําแนวความคิดการจัดการเรยีนรู เพ่ือตอบสนองการใชสมองซีกซายและขวามาเปนหลักการ
ประกอบ ทําใหการวางแผนกิจกรรมยอยออกเปน 8 ขั้นตอน ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยาง
หลากหลายและยืดหยุน ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียนซ่ึงมีลักษณะการเรียนแตกตางกัน
อยางเต็มที่ (ศักดิ์ชัย นิรัญทว;ี และ ไพเราะ พุมม่ัน.  2542: 10) 
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ภาพประกอบ 4 การแบงวัฏจักรการเรียนรูออกเปน 8 สวน 

 
 ที่มา: David Kolb.  1984: p. 38. 
 
 
  การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 กลุม กับพัฒนาการสมอง
ซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ซึ่งไดแก (ดวงหทัย แสงวิริยะ.  2544: 19 – 22 ) 
   ผูเรียนแบบที่ 1 (Why) มีการจินตนาการเปนหลัก 
   ผูเรียนแบบที่ 2 (What) มีการเรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก 
   ผูเรียนแบบที่ 3 (How) มีการเรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส 
   ผูเรียนแบบที่ 4 (If) มีการเรยีนรูดวยการรบัรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือ
ปฏิบัต ิ
  ซึ่ง เบอรนิส แมคคารธี ไดกําหนดลําดับขั้นของการเรียนแบบ 4 MAT โดยแบงวงลอ
กระบวนการเรียนรูออกเปน 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ4 MAT ดัง
ตัวอยาง 

ผูเรียนแบบที่ 4  
ถา(If ?) 

ผูเรียนแบบที่ 3 
อยางไร (How)  

ผูเรียนแบบที่ 1 
ทําไม (Why ?) 

ผูเรียนแบบที่ 2 
อะไร (What ?) 

ประสบการณจริง 

ลงมือปฏิบัต ิ สังเกต / คิดวเิคราะห 

ความคิดรวบยอด 

ขวา ขวา 

ขวา 

ซาย 

ซาย 

ซาย 

ซาย 

ขวา 
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   1. เสี้ยวที่ 1 การบูรณาการประสบการณตนเอง 
    การพัฒนาจากประสบการณจริง ไปสูการสังเกตจากสติปญญาคิดไตรตรอง ตอง
สรางประสบการณใหคิดหาเหตุผลดวยตนเอง ผูเรียนที่ชอบจินตนาการจะมีความสุขมากที่สุดในการเรียนรู 
     บทบาทครู เปนผูกระตุน สรางแรงจูงใจ เปนผูยั่วยุ 
     วิธีการ สถานการณจําลอง การอภิปราย 
     นักเรียน สรางเหตุผล 
    ข้ันที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวา มี
ความสะดวก สบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ครูสรางประสบการณที่มีความหมาย ดวยวิธีการ
กระตุนหรือสรางแรงจูงใจและใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณดังกลาว เปนประสบการณของ
ตนเอง 
    ข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซายมี
ความสะดวกสบายและมคีวามสุขที่สดุในการเรยีน จะใชสมองสะทอนความคิดจากประสบการณ ผูเรียน
จะตรวจสอบประสบการณโดยการอภิปราย หลังจากครูสรางประสบการณที่มีความหมายใหแลวดังแสดง
ใน ภาพประกอบ 5 

 
 
 
 

  
 
 

 
ภาพประกอบ 5 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เสี้ยวที่ 1 

 
 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990. pp. 5 – 10 
 
   2. เสี้ยวที่ 2 การพัฒนาความคิดรวบยอด 
    การพัฒนาความคิดรวบยอด จากการสังเกตดัวยสติปญญาคดิไตรตรอง ไปสูการสราง
แนวคิดที่เปนนามธรรม ผูเรียนชอบการวิเคราะหจะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู 
     บทบาทของครู เปนผูสอน 
     วิธีการ ใหขอมูล ขอเท็จจริง 
     นักเรียน แสวงหารายละเอียด 

ประสบการณ

การสังเกตคิดไตรตรอง 

1 2 

สมองซีกขวา 

สมองซีกซาย 
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    ข้ันที่ 3 ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรู
ดวยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน นักเรียนบูรณาการประสบการณ 
และความรู เพ่ือนําไปสูความเขาใจความคิดรวบยอด โดยครูเปนผูใหขอมูลและขอเท็จจริงและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่นําไปสูความเขาใจความคิดรวบยอด 
    ข้ันที่ 4 ขั้นพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวย
สมองซีกซายมีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ครูใหผูเรียนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตามทฤษฎีหรือความคิดรวบยอด โดยการวิเคราะหไตรตรองประสบการณ หรือ ไตถาม คนควา นักเรียน
คิดวิเคราะห ไตรตรอง จากประสบการณ ขอมูล ขอเท็จจริงที่ไดรับ ดังแสดงใน ภาพประกอบ 6 
 
 

 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เสี้ยวที่ 2 
 
 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990.  pp. 11 – 15.  
 
 
   3. เสี้ยวที ่ 3 การปฏิบัติและปรับแตงเปนความคิดของตนเองการทดลองดวยตนเอง 
ไปสูการสรางแนวคิดที่เปนนามธรรม ผูเรียนที่ชอบใชสามัญสํานึกจะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู 
    บทบาทครู เปนผูฝก 
    วิธีการ อํานวยความสะดวก 
    นักเรียน ลองปฏิบัต ิ
    ข้ันที่ 5 ขั้นปฏบิัตติามความคดิรวบยอด ผูเรยีนทีถ่นัดการเรียนรูดวยสมองซีกซาย
มีความสะดวกสบาย และมีความสขุที่สุดในการเรียน ครูใหผูเรยีนไดลองทําโดยผานประสาทสัมผัส โดย
ครูเปนผูฝกและอํานวยความสะดวก เชน การทดลอง การทําแบบฝกหัด เพ่ือพัฒนาความคิดและทักษะ
ของตนเอง 
    ข้ันที่ 6 ขั้นปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมอง
ซีกขวา มีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการทํางาน ผูเรียนจะปรับปรุงสิ่งทีต่นเองปฏิบตัดิวย
วิธีการของตนเอง และบูรณาการขอมูลเปนองคความรูของตนเองดังแสดงใน ภาพประกอบ 7 

4 3 

ความคิดนามธรรม 

การสังเกตคิดไตรตรอง 

สมองซีกซาย 

สมองซีกขวา 
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6  
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เสี้ยวที่ 3 
 

 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990. pp. 16 – 18. 
 
 

   4. เสี้ยวที่ 4 การบูรณาการและประยุกตประสบการณ 
    การทดลองดวยตนเอง ไปสูการไดรับประสบการณจริง ผูเรียนแบบพลวตัจะมี
ความสุขที่สุดในการเรียนรู 
    บทบาทครู เปนผูประเมิน แกไขขอบกพรอง ผูรวมเรียนรู 
    วิธีการ คนพบดวยตนเอง 
    นักเรียน คนพบดวยตนเอง 
    ข้ันที่ 7 ขั้นประยุกตเพ่ือนําไปประยุกตใช ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซาย
มีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ผูเรียนวิเคราะหจากการเรียนรูแลวนําไปสูการวางแผน
เพ่ือประยกุตใชหรือดัดแปลงใหดีขึ้น หรือกลั่นกรองนําสิ่งที่เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืน 
    ข้ันที่ 8 ขั้นแลกเปลีย่นความรูของตนกับผูอ่ืน ผูเรียนทีถ่นัดการเรียนรูดวยสมอง
ซีกขวา มีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน จากการที่ไดทักษะการคิดคนดวยตนเอง 
ผูเรียนจะแบงปนสิ่งที่ไดเรียนรูมากับผูอ่ืน เปนการเปลีย่นแปลงการเรียนรูซึ่งกันและกัน ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 8  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เสี้ยวที่ 4 

  

 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990. pp. 16 – 18. 

5 

ทําการทดลองดวยตนเอง 

สมองซีกซาย 

สมองซีกขวา 

ความคิดนามธรรม 

ทําการทดลองดวยตนเอง 7 

8 

ประสบการณจริง 

สมองซีกซาย 

สมองซีกขวา 
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จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้นสามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 9 
 

 
ภาพประกอบ 9 การจัดกจิกรรมการเรยีนแบบ 4 MAT ตามแบบการเรยีนรู และเทคนิคการพัฒนาสมอง  
    ซีกซายและซีกขวา 
 
 ที่มา: Morris; & McCarthy.  1990.  p. 200. 
 
 
 โดยผูวิจัยไดการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซึ่งประยุกตใชในงานวิจัยไววา การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เนนใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูแตกตางกัน
ตามแบบการรูคิดทางสติปญญา โดยจําแนกเปนการเรียนรูที่มุงเนนประสบการณ สิ่งที่เปนรูปธรรม 
สิ่งที่เปนนามธรรม และการใชความคิดรวบยอด ซึ่งใหความสําคัญกบัการพัฒนาสมองทั้งสองซีกของ
ผูเรียน โดยที่คํานึงถึงความแตกตางแบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบ คือ ผูเรียนแบบที่ 1 (Why) มี
การเรียนรูจากประสบการณที่เปนรูปธรรม ผูเรียนแบบที ่2 (What) มีการเรียนรูโดยใชการคิดวเิคราะห 

รับรู / รูสึก 

บทบาทนักเรยีน บทบาทครูดู 

ความคิดรวบยอด 

ซีกซาย 

ขั้นที่ 5 

ปฏิบัต ิ

ตาม 

ความคิด 

รวบยอด 

ซีกซาย 

ขั้นที่ 4 

พัฒนาการ
ความคิด 

รวบยอด 

ซีกซายขั้นที่ 2 

วิเคราะห
ประสบการณ 

ซีกขวา 

ขั้นที่ 1 

สราง 

ประสบ 

การณ 

How  แบบท่ี 3 ซีกขวา 

ขั้นที่ 3 
บูรณาการ
สังเกตไปสู
ความคิด
รวบยอด 

แบบที่ 1 Why 

แบบที่ 2 What 

ซีกขวา 
ขั้นที่ 6 
ปรับเปนแนวคิด 
ของตนเอง 

แบบที่ 4 If 

ซีกซาย 

ขั้นที่ 7 
วิเคราะห 
นําไป 

ประยุกต 

ซีกขวา 

ขั้นที่ 8 

แลก 

เปล่ียน 

ความรู 
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และเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 3 (How) มีการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติทดลองทํา และ
ผูเรียนแบบที่ 4 (If) มีการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง โดยมี 8 ลําดับขั้นตอน ไดแก (ศักดิ์ชยั นิรญัทว;ี 
และ ไพเราะ พุมม่ัน.  2542: 4)  
  ข้ันที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง เชื่อมโยงประสบการณดวย
ตนเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวา สิ่งที่จะเรียนรูนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวผูเรียนเอง โดยการใหผูเรียน
ไดสัมผัส ไดเกิดความรูสึก 
  ข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง การกระตุนใหผูเรียน
สนใจและอยากรู เปนขั้นที่ผูเรียนตองหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้นแรก ดวยการวิเคราะห 
ผูเรียนจะชวยกันอภิปรายและอธิบายใหเหตุผลตามความคิดเห็นของแตละคน 
  ข้ันที่ 3 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง การเชื่อมโยง
จากการเรียนรูขอมูลอยางไตรตรองมาสูการสรางความคิดรวบยอด 
  ข้ันที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง การใหขอมูลรายละเอียด 
ทฤษฎีหลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพ่ือทําใหผูเรียนสามารถเขาใจจนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได  
  ข้ันที่ 5 ขั้นปฏิบตัิตามกรอบความคดิ (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง ขั้นที่ผูเรยีนจะทํา
ตามใบงานหรอืคูมือหรือแบบฝกหัด หรือทําตามขั้นตอนที่กําหนด 
  ข้ันที่ 6 ขั้นสรางชิ้นงาน (เนนสมองซีกขวา) หมายถึง การบูรณาการและสรางสรรค อยาง
แทจริง เพราะเปนขั้นที่ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง 
และจินตนาการของตนเองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ ตามที่ตนเองเลือก 
  ข้ันที่ 7 ขั้นวิเคราะหชิ้นงานและนําไปใช (เนนสมองซีกซาย) หมายถึง เปนขั้นที่ผูเรียน
ไดชื่นชมกับผลงานของตนเองหรือผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอื่นๆ 
หรือผูเรียนนําผลงานของตนเองเสนอในกลุมยอยๆ ใหเพ่ือนๆ ติชม  
  ข้ันที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ (เนนสมองซีกขวา) หมายถงึ การเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีโอกาสแบงปนความรู และประสบการณที่ไดรับจากการคนควา หรือการลงมือกระทํากับคนอืน่ๆ 
ในรูปแบบตางๆ ตลอดจนจะชวยใหนักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจพบ
ในสถานการณใหม 
 3.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  ขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542: 79 – 80) ไดกลาวไววา ประโยชนของกิจกรรมการเรยีนรู 
แบบ 4 MAT ดังนี้ 
    1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางครูกับนกัเรียน และระหวาง
นักเรียนดวยกันเอง 
    2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนเร่ืองที่งาย 
    3. ชวยใหนักเรียนม่ันใจในตนเองวาสิ่งที่เปนไปไมไดยอมเปนไปไดและสามารถ 
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เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโลกของเราได 
    4. ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูให
นักเรียนรูจักยกยองคุณความดีและชวยผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบนัได 
   ไผท สิทธิสุนทร (2543: 23) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําให
เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียน และเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่องไมรูจบ 
  ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   แมคคารธี (McCarthy. 1991: 186) ไดเสนอขอควรคํานึงที่สําคัญในการจัดกิจกรรม
แบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ไว 4 ประการ ดังนี้ 
    1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นไมมีรูปแบบใดดีที่สุด เพราะการเรียนรู แตละ
รูปแบบมีความแตกตางกัน 
    2. ไมมีวิธีการเรียนรูรูปแบบใดที่สามารถกระตุนหรือตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียนไดอยางเพียงพอ 
    3. ตองศึกษาวิจัย และทําความเขาใจกับการเรียนรูรูปแบบตางๆ และรวบรวม
ผลการวิจัยเกีย่วกับการเรยีนรูแบบ 4 MAT และการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง เพ่ือนํามาพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
    4. จัดกิจกรรมการเรียนรูตองสนองกระบวนการคิดและมีความสัมพันธระหวาง
กระบวนการคิดตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหและจัดอันดับความสําคัญกอน – หลัง 
   กิตติชัย สุธาสโินบล (2545: 165 – 166) ไดเสนอแนะขอดีและขอจํากัดของการจัด 
การเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ไวดังนี้ 
    ขอดี 
     1. ผูเรียนทกุคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน
ตามความถนัดของตนเอง 
     2. ชวยพัฒนาสมองของผูเรียนทั้งซีกขวาและซีกซายอยางสมดุล 
     3. เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั เนนความแตกตางระหวางบคุคล 
     4. ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู จากการคนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
     5. สงเสรมิทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผูเรียน 
    ขอจํากัด 
     1. ตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากพอสมควร ดังนั้นถาผูสอน
ยังจัดตารางเรียนเปนรายคาบ ควรวางแผนการสอนใหเหมาะสม 
     2. ถาผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนรู จะไมสามารถประสบความสําเร็จ
ในการเรียน 
     3. ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวิธีการคนควา 
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หาความรูตามความสนใจ 
     4. ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดดีที่สุด เพราะแตละรูปแบบการเรียนรู มีความ
แตกตางกัน 
     5. ถาผูสอนไมศึกษา และไมทําความเขาใจเกี่ยวกับความถนัดของผูเรียน
ที่ตนรับผิดชอบอยางเพียงพอ อาจทําใหผูเรียนบางคนไมประสบความสําเร็จในการเรียน 
     5. ตองมีโครงสรางการพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง 
     6. ภารกิจที่สําคัญ คือ สามารถคนพบความรูดวยตนเอง กับมีความสุขใน
การเรียนที่เกิดขึ้นไดงายและสะดวกรวดเร็ว 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา ในการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ครูควรคํานึงถึง
วิธีการทีจ่ะทําใหผูเรียนทัง้ 4 แบบ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรยีนรูใหมากที่สดุ และ
จะตองคิดไวเสมอวา ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดที่ดีที่สุด เพราะการเรียนรูแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน 
ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดสามารถตอบสนองความตองการและความแตกตางของนักเรียนไดทั้งหมด 
 3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ธีรนุช นามประเทือง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเจตคติ
และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
4 MAT วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 89.01/80.36 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง การคูณ การหาร สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
   อรปวีณ สุตะพาหะ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการฝกการเรียนรูตามแนวคิด
ของ แมคคารธี (4 MAT) ทีมี่ตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สตรนีนทบุร ีผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่ไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธ ี(4 MAT) มี
การคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี (4 MAT) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุภารัตน ทาวบุญชู (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่เรียนวชิาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบไตรสิกขา
และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่เรียนวชิาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม โดยการสอนแบบไตรสิกขาและการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญและนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 

 

51 

   สมหมาย ปวะบตุร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวจัิยการศึกษาความสามารถ
ทางการเขียนและความสนใจในการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา ที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT กับการเรียนตามแนว
การจัดการเรียนรูของกรมวิชาการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู แบบ 4 MAT กับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ตามแนวการสอนของกรมวิชาการ มีความสามารถทางการเขียนและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 และมีความสนใจการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
   ปยะพงศ สุริยะพรหม (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน
แบบ 4 MAT เรื่อง ปาชุมชน เพ่ือสงเสริมเจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกจิกรรมการเรียนแบบ 
4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติตอเร่ือง ปาชมุชน หลงัเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   พรพรรณ ศรีโปฎก (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชภาษาไทยและเจตคติในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสตูรสถานศึกษา ผล
การวิจับพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการใชภาษาไทย
และเจตคตติอการใชภาษาไทยกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เพ่ิมสุข จันทรขอนแกน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนววฏัจักรการเรียนรู 4MAT ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ผลการวิจับพบวา นักเรยีนทีเ่รียนดวยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู
ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนที่ใชการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ธัญมา หลายพัฒน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการจัด 
การเรียนรูแบบปกตทิี่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนหลังไดรบัการจัดกิจกรรมตามวิธกีารจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัด 
การเรียนรูแบบปกติมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องเพศศึกษาสูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   นิ่มนอย แพงปสสา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา เรื่อง การบวก
และการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความคิดสรางสรรค
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา
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มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความคิดสรางสรรค วชิาคณติศาสตร สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรูอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจรายขออยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
   วาสนาไทย สิงหฬ (2551: บทคัดยอ) ไดศกึษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เร่ือง การเคลื่อนที่แบบตางๆ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียน 
4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง การเคลื่อนที่
แบบตางๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู และมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยกิจกรรมการเรยีนแบบวฏัจักรการเรียนรู 4 MAT มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดบั 
3.05 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   พรศิริ นิลฉวี (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย
ใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหลังไดรับการจัดจัดการเรียนรู กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.7176 
และมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แมคคารธี (McCarthy. 1991: Web Site) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน กระบวนการวิเคราะหและประเมินผลไดกระทําอยางตอเน่ือง จากโรงเรียน จํานวน 16 โรงเรียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนนที่สวนแสดงความสําเร็จ คือบุคลิกภาพ คาเฉลี่ย เน้ือหาและ
หลักสตูร ความมีประโยชนและการสรางสรรค วธิีการฝกการประเมินผลสามารถเปลีย่นนักเรียนใหเปน
ผูที่ยอมรับความสําคัญของการเปนคนที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนการประเมินตนเองที่มีความเปนไปได 
อันเปนผลจาการใชกระบวนการ 4 MAT เปนหลักการ 
   ดรายเออร (Dwyer.  1993: 15) ไดศึกษาการใชรปูแบบการเรียนดวยระบบ 4 MAT 
ในการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการพูด ในหลักสูตรพ้ืนฐานทางภาษา แผนการจัดการเรียนรู ของ
ระบบ 4 MAT สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนแบบตางๆ แตละขั้นใน 8 ขั้น ใหความสาํคัญ
กับผูเรียนและใชกระบวนการถนัดสมองซีกซายและซีกขวา การใชระบบพัฒนาแผนการเรียนรูของครู
ในหนึ่งหนวยการเรียนพบวา ความสนใจและผลงานของนักเรียนทั้งหมดดีขึ้น และสามารถแสดงความคิด
ใหมๆ ไดฝกกระทําและเรยีนรูดวยตนเองและมีสวนรวมกับผูเรียนคนอื่นๆ 
   สก็อตต (Scott.  1994: 16) ไดศึกษารูปแบบของ 4 MAT อยางจริงจังวา เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่มี 8 ขัน้ตอเน่ืองกันโดยยึดกรอบความคิดเชิงทฤษฎี 2 ประการ คือ รูปแบบการ
เรียนของโคลบ และแนวคิดเกี่ยวกบัซีกสมอง ซึ่งพัฒนาโดย แมคคารธ ีไดสรปุเปนวัฏจักรการเรียนรู 8 
กิจกรรมเขากบัผูเรียน 4 แบบ ดวยการใชสมองซีกซายและซีกขวา บทเรียนเนนแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน การหมุนรอบระหวางกิจกรรมสมองซีกซายและซีกขวา และมีการจัดเวลาปรบัเขากับสภาพแวดลอม
ทั้งหมดของสมอง ผลการวิจัยเกี่ยวของกบั 4 MAT สรุปไดวา สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนที่เกี่ยวของไดทั้งในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
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โรงเรยีนในเมือง และชานเมือง 
   แม็คคารธี (McCarthy.  1997: 46 – 51) ไดศึกษาผูเรียน 4 แบบ กับรูปแบบการเรียนรู
แบบ 4 MATซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ผูเรียนแตละคนสามารถนําไปใชไดในหองเรียนขณะเดียวกันจะ
ชวยใหผูเรยีนทั้งหมดพัฒนาขึ้น โดยเมื่อเขาสู วัฎจักรการเรียนรูผูเรยีนสามารถเรยีนรูไดอยางมีความหมาย
และเปนไปตามธรรมชาติจากความรูสึกที่สะทอนถึงการคิดไตรตรองและในที่สุดสูการกระทํา ครูไมจําเปน 
ตองแบงผูเรียนเปนแบบตางๆ แตชวยใหพวกเขาทํางานอยางสมดุลและสมบูรณ 
   คาเพลน (Kaplan 1998: 83 – 92) ไดศกึษาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT เพ่ือพัฒนา การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความเชือ่ในการพัฒนา การเปนผูนําของ
นักเรียนในโรงเรียน อนาคตสิ่งที่ครูคาดหวังคือ ใหผูเรียนมีความเปนผูใหญเพ่ิมขึ้น โดยใชรปูแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ใหใชงานงายที่ผูใชจะมีความเปนมิตรและมีโครงสรางพื้นฐานในการ
วิจัยเพ่ือออกแบบหลักการปฏิบัตทิี่มีอํานาจการทํางานในหองปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผูนํา
ทามกลางเจาหนาที่ผูชํานาญการ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดงักลาวขางตน พบวา การจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวาปกติ โดยเนนการทํางาน
ของสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคญั อีก
ทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามถนัด อันจะสงผลใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงสนใจที่จะนําวิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบวฏัจักร
การเรียนรู 4 MAT มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการศึกษา
คนควาครั้งนี ้
 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีของการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  หมวกคิด 6 ใบ คือวิธกีารจดัการเรียนรูทกัษะการคิดของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward, 
De Bono.  2545) โดยใหผูเรียนไดฝกคิดในดานตางๆ โดยใชสีของหมวก คือ สีแดง สีดํา สีขาว สีเขียว 
สีเหลือง และสีฟาเปนชื่อหมวก สีของหมวกแตละใบสอดคลองกับแนวความคิดของหมวก สีของหมวก
แทนประเภทของการคดิแตละแบบ ถาผูเรียนสวมหมวกสีใด ผูเรียนตองคิดตามความหมายของสหีมวก
นั้นๆ การเปลีย่นหมวกแตละสี คือ การเปลี่ยนรูปแบบของการคิดเปนกิจกรรมที่สรางเสริมทักษะการคิด 
อารมณ ความรูสึก ที่จะแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ ไมเกิดการโตเถียงกัน (เอ่ียมศิริ สวัสดิ์ธรรม.  2548: 34) 
เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียน คิดแตกตางไปจากแนวความคิดเดิมๆ ซึ่งเรียกวา การคิดนอกกรอบ 
หรือการคิดแนวขนาน (Creative or Parallel Thinking) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานคือ ตองการใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย สติปญญา และสังคม มีทักษะการคิด
ระดับสูง มียุทธศาสตรการคิดของตนเอง และควบคุมการคิดของตนเองได 
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 4.1 ประวัติความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono. 2536: 9) เอ็ดเวิรด เดอ โบโน เปนผูคิดคน
แนวคิดหมวกคิด 6 ใบ เกิดที่เมืองมอลตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาขั้นตนที่มหาวิทยาลัย
เซนตเอ็ดเวิรด ในมอลตาและไดรับปริญญาดานเภสัชศาสตรจากรอยัล ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ มอลตา 
จากนั้นไดไปศึกษาตอยังสํานักไครสต เชิรช มหาวทิยาลัยออกซฟอรด และตอมาก็ไดรับปริญญา 
กิตติมศกัคิ์ดานจิตวิทยาและสรีรศาสตร รวมถงึปริญญาเอกดานเภสัชศาสตร จากมหาวทิยาลัยเคมบริดจ 
และฮารวารด และไดรับเลอืกใหเปนอาจารยประจําสาขามหาวิทยาลยัออกซฟอรด ลอนดอน เคมบริดจ 
และฮารวารด 
  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono. 2536: 7) เปนคนแรกๆ ที่เสนอความคิดแปลก
ใหมที่นาสนใจเรื่องนี้ เขาคิดวา ประสทิธิภาพของการคิดของมนุษยนั้นดอยกวาศักยภาพที่มีจริงอยู
มากนัก นั่นก็เพราะเราไมเคยแยกเรื่อง หรือแงมุมการคิดที่แตกตางออกจากกัน เพ่ือพิจารณาไปทีละ
เรื่องๆ เราเอาอารมณความรูสึกไปผูกอยูกับทัศนะเชิงเหตุผล เอาความคิดสวนตวัไปรวมกับการวพิากษ 
วิจารณและตั้งขอกังขา และน่ันจึงทําใหการคิดของเรายุงเหยิง ไรระเบียบ และไมสามารถมองหาทางออก
ไดอยางฉลาดหลักแหลม เดอ โบโน ยังเปนผูนําระดับโลกทานหนึง่ทางสาขาวิชาแนวความคดิ และ
การสอนการคิด เปนผูคิดคนแนวความคดิที่เรียกวา ความคิดแนวขาง (Lateral Thinking) และเปนผู
บัญญัตศิัพทคาํนี้ดวย ซึ่งปจจุบันคํานี้ถูกระบุอยูในพจนานุกรม The Oxford English Dictionary 
นับเปนการยอมรับอยางเปนทางการวา ศพัทคํานี้ไดกลายเปนสวนหน่ึงของภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได
ประพันธหนังสืออ่ืนอีกกวา 27 เลม โดยมีผูนําไปแปลเปนภาษาอืน่อีกกวา 20 ภาษา และยังไดรับ
เชิญใหจัดรายการโทรทัศนของบีบีซี (BBC) ที่ชื่อวา วิชาการคิดของ เดอ โบโน และรายการโทรทัศน
อ่ืนอีกสองรายการนอกจากนั้นยังไดรับเชิญใหอภิปรายในการสัมมนาตางๆ มาแลวทั่วโลกไมวาที่อเมริกา 
แคนาดา ยุโรป สแกนดิเนเวีย อเมริกาใต ญี่ปุน 
 4.2 ความสําคัญของการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  ชาตรี สําราญ (2543: 71) ไดกลาวไววา การคิดดวยวิธีแบบหมวกคิด 6 ใบเปนการคิด
ที่ตอเน่ือง เปนระบบครอบคลุมทุกดาน การที่จะทําใหคนมีความรับผิดชอบรวมกันไดนั้น ทุกคนจะตอง
ไมมีความคิดที่ยึดติดอยูกับตนเองตองคิดหลายมุมมอง ไมยึดติดกรอบความคิดเกาๆ ที่เห็นแกได 
  แม็คไคว (McQuaig.  2002: Website) ไดกลาวไววา มีความยากเปนพื้นฐานในการคิด 
สิ่งที่กอใหเกิดความยากในการคิดประกอบดวยอารมณ ความไมกลาในการเผชิญกับปญหา ความไมรู
วาอะไรจะเกิดขึ้น และความรูสึกที่สบัสน มีการเกบ็ปญหาไวจํานวนมากๆ ในเวลาเดียวกนั จนความคิด
ไมสามารถแยกแยะเหตุการณตางๆ ได การนําวิธีการคดิแบบหมวกคดิ 6 ใบมาใชกเ็พ่ือกีดกั้นอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการฝกคิดนี้ 
  เครก (Craig.  2005: Web Site) ไดกลาวไววา การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ เปนการคิด
เพ่ือแกปญหามากกวาการสรางปญหา ความคิดเพื่อการแกปญหาตองคิดเพื่อสรางสรรคและวิจารณ
ในทางที่มีเหตผุล มากกวาการใชอารมณในการคิดและการกระทํา 
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 จากความสําคญัที่กลาวมาแลวน้ี การคิดแบบหมวกคดิ 6 ใบ มีความสําคัญตอการรับขอมูล
ขาวสารในปจจุบันที่ตองคิดในหลายๆ ดาน ไมมองในดานเดียวและไมลําเอียงในความคิด ดังนั้น ทิศนา 
แขมมณี (2546: 39) จึงไดอธิบายการคิดแบบหมวกแตละสทีี่เปนตัวแทนหรือสัญลักษณสําหรับคิด 
ดังนี้ 
   1. หมวกสีขาว คือ คําถาม มุงหาขอมูลจริงที่ปรากฏ ทั้งน้ีตองระวังมิใหขอคิดเห็น 
ของตน ปะปนเขาไปในคําถาม อาจถามวา ขอมูลหลักๆ เชน การวิเคราะหขาว 
   2. หมวกสีแดง คือ ธรรมชาติของคนที่ประกอบดวยอารมณ ความรูสึก กระทั่งลางสังหรณ 
ที่อธิบายดวยเหตุผลไดยาก อาจกลาวไดวาหมวกสีแดงตรงกันขามกับหมวกสีขาว ขณะที่หมวกสีขาว 
เสนอขอมูลที่เกิดขึ้นและไมสนใจวาใครจะคิดอยางไรกับขอมูลเหลานั้น แตหมวกสีแดงไมใจขอมูลจริง 
แตสนใจอารมณความรูสึกของคนที่มีตอขอมูลนั้นๆ 
   3. หมวกสีดํา คือ การพิจารณาหรือใชวิจารณญาณ ตั้งขอสงสัยกอนจะตัดสินใจเชื่อ
สิ่งใดลงไป การคิดแบบหมวกสีดําเปนการคิดที่มีเหตุผลสนับสนุนดําเนินไปอยางรอบคอบ 
   4. หมวกสีเหลือง คือ การอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนความคิด จะคิดถึงแงบวก 
เต็มไปดวยความหวัง แตความหวังน้ัน ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผลดวย หรืออาจพูด
ไดวาการคิดแบบหมวกสีเหลือง คือการมองไปขางหนา ถามตนเองวาถาทําสิ่งน้ีแลว จะเกิดประโยชน
หรือผลดีอยางไร 
   5. หมวกสีเขียว คือความคิดที่สรางสรรค ทางเลือกใหม และวิธีแกปญหาใหม 
หมวกสีเขียวตางจากหมวกสีเหลืองและหมวกสีดําตรงขอเสนอแนะหรือแนวคิดแบบหมวกสีเขียวไมตอง
มีเหตุผลที่หนกัแนนมา  
   6. หมวกสีฟา คือ การวางแผน จัดลําดับขั้นตอน หมวกสีฟาจะเปนเหมือนประธาน
ของที่ประชุมเปนผูบอกวา เม่ือไรควรสวมหมวกสีใด หรือเปลี่ยนไปสวมหมวกสีใด การคิดแบบหมวกสีฟา
จะควบคุมประเด็นตางๆ อาทิเชน ถึงตอนนี้เรากําลังคดิแบบใดอยู และคืบหนาไปถึงไหนแลว และมี
ขอนาสังเกตหรือขอทวงติงใดบาง (เชน กําลังหลงประเด็นอยูหรือไมหรือใชความคิดแบบหมวกสีแดง
มากไปหรือไม) 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา หมวกคิด 6 ใบ เปนวิธีการจัดการเรียนรูความสามารถในการคิด 
โดยฝกใหผูเรยีนไดฝกคิดในดานตาง  ๆ โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณในการเปลี่ยนรูปแบบการคิด หรือ 
เทคนิคการเปลีย่นรูปแบบการคิดเพื่อใหผูเรียน ไมรูสึกเหมือนกับถูกบีบบังคับใหคดิในเรื่องนั้นๆ เพียง
ดานเดียว เพ่ือฝกใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดอยางรอบดาน และไมจํากัดความคิดของผูเรียน เปน
อีกหนึ่งบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตย กลาวคือ ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะ
การคิดนอกกรอบ แสดงอารมณ ความรูสึก  
 4.3 วิธีการใชหมวกคิด 6 ใบ 
  การสวมหมวก คือ การคิด โดยผูสวมหมวกก็คือ ทุกๆ บุคคล เพ่ือเปนสัญลักษณ หรือ
สิ่งแทนใหผูสวมหมวกคิดตามสีของหมวกที่สวมอยูขณะนั้น เนื่องจากหมวกคิดมีจํานวนถึง 6 ใบ ใช 6 สี
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แตกตางกันคอื สีขาว สีแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟา แตละสีใชแทนวิธคีดิแตละแบบ จึงสรุป
วิธีการใชหมวกคิด 6 ใบดังนี้ (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 14 – 15) 
   1. ใชหมวกครั้งละหนึ่งใบสําหรบัความคิดแตละครั้ง เปนการกําหนดใหใชวธิีคิด
แบบใดแบบหนึ่งในทิศทางเดียวกันทีละครั้ง เม่ือเลือกใชหมวกใบใดใบหนึ่งแลว ทกุคนในกลุมจะตอง
สวมหมวกใบเดียวกันหมด หมายความวาทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกันตามหัวขอเรื่องที่กําหนดโดย 
ไมตองคิดถึงสิ่งที่คนกอนพูดวาอยางไร 
   2. ใชหมวกลักษณะเปนชุด เปนการใชหมวกหลายใบตอเนื่องกันเปนชุด โดยชุด
ของหมวกที่ใชอาจเปนแบบกําหนดไวลวงหนา (Pre-Set) หรือแบบสับเปลี่ยน ในการใชชุดของหมวก
แตละครั้ง ลําดับการใชและความคิดขึ้นอยูกับสถานการณ และวิธีคดิของผูเขารวมประชุม โดยทั่วไป
แลวเริ่มตนดวยหมวกสีฟา ก็ควรจบดวยหมวกสีฟา 
   3. บุคคลแตละคนสามารถใชความคิดไดกับหมวกทุกสี ควรมีการทบทวนความหมาย
ของสีหมวกบอยๆ เม่ือสวมหมวกใบไหนก็ตองคิดและปฏิบัติในหนาที่ของหมวกนั้น 
   4. จัดกิจกรรมใหมีบรรยากาศของความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา เปนการสงเสริม
ใหทุกคนในกลุมไดแสดงบทบาทสมมติอยางเต็มที่ภายในบรรยากาศ แบบผอนคลาย จะทําใหการคิด
เปนเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   5. ฝกใหมองทั้งดานบวกและดานลบจะชวยใหผูฝกมีทกัษะในการประเมินที่ดี หาก
มีใครสักคนในที่ประชุม มีความคิดดานลบตลอดเวลาอยางเหนียวแนน อาจถูกบอกใหถอดหมวกสีดํา
ออกและเปลี่ยนมาใสหมวกสีเหลือง เพ่ือใหไดรูจัดการมองโลกในแงดีบาง 
 กลาวถึงความมุงหมายที่นําการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ มาใชในการคิดแกปญหา และให
ผูเรียนรูผลของการคิดที่หลากหลาย ดวยการคิดโดยใชสถานการณตางๆ ที่ผูเรียนจะตองเปลี่ยนความคิด
หรือแนวทางการคิดไปตามสถานการณนั้นๆ และกลาวถึงความสําคัญของการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
มี ดังน้ี (นิรมล จันทรศิริ.  2551: 29 - 30; อางอิงจาก Edward, De Bono.  1985: Website) 
  1. การแสดงบทบาท (Role-playing) โดยเปนการปองกันความเห็นแกตัวและรับผิดชอบ
ตอสิ่งที่ผิดพลาดในความคิด และยังชวยใหพูดในสิ่งที่ควรพูดโดยปราศจากความเห็นแกตัว 
  2. ควบคุมความสนใจ (Attention direction) แตละวันนั้นความคิดจะมีปฏิกิริยาตอสิ่ง
ตางๆ มากมาย จึงตองมีวิธีการควบคุมความคิดไวดวยหมวกคิด 6 ใบ  
  3. ความสะดวก (Convenience) หมวกคิด 6 ใบ ที่แบงออกเปนสัญลักษณของสีตางๆ 
นั้น เปนแนวทางสําคัญที่สามารถถามใหคนอ่ืนมีอารมณเปนไปในทางที่ดีขึ้น และรับผิดชอบความรูสึก
ที่เกิดขึ้น 
  4. พ้ืนฐานความเปนไปได (Possible basis) บางสิ่งบางอยางอยูเหนือความรู แตสามารถ
จินตนาการใหมีความเปนไปไดในอนาคต แตขึ้นอยูกบัหลักของทฤษฎีที่จะนํามาอางใหสมเหตุสมผล
ในการคิด 
  5. การควบคุมบทบาทของแตละคน (Rule of the Game) มนุษยมีการเรียนรูเร่ืองบทบาท
ไดดีมาก ซึ่งเปนพื้นฐานในการปลูกฝงแนวการคิดที่มีกฎกติกาในการเขารวมกิจกรรมบางอยาง 
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 ตารางตอไปน้ี เปนการสรุปวิธีการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ ทั้ง 6 ดาน โดยแยกสีของหมวก 
อารมณความรูสึกที่จะตองคิดตามสีของหมวกคิด 6 ใบนั้น และตัวอยางคําถามที่ใชในการฝกคิด  
 
ตาราง 1 สรุปวิธีการคิดทั้ง 6 ดาน ตามแนวการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก 
 

หมวกสีขาว 
White hat 

หมวกสีแดง 
Red hat 

หมวกสีเหลือง 
Yellow hat 

หมวกสีดํา 
Black hat 

หมวกสีเขียว 
Green hat 

หมวกสีฟา 
Blue hat 

       

การคิด ขอมูล 
Information 

ความรูสึก 
Feeling 

ขอดี 
Strengths 

ขอเสีย 
Weaknesses 

ขอมูลใหม 
New idea 

การสรุป 
Sum up 

       

คําถาม ความจริงคือ 
อะไร What 
are the 
facts?  

รูสึกอยางไร 
เกี่ยวกับสิ่งน้ี 
What are my 
feelings 
about this?  

อะไรคือขอดี 
What are the 
good points? 
 

อะไรคือขอเสีย 
What are the 
wrong 
points?  

อะไรที่จะ 
สามารถ
เปนไปได 
What is 
possible?  

อะไรคือ 
ตองการถาม 
What 
thinking is 
needed?  

       

 
 ที่มา: (McQuaig.  2002: Website) 
 
 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียน
ฝกความสามารถในการคิด 6 ดาน ดังนั้นวิธีที่จะกระตุนการคิดของผูเรียนไดดีคือ การตั้งคําถามให
ครอบคลุม ชดัเจน มีใจความเดียว ใหเวลาในการคิดแกผูเรียนอยางเหมาะสม และใหความสาํคญักับ
ทุกความคิดเห็นอยาง เทาเทียมกัน จะพบวาหลายความคิดของผูเรียนตอเร่ืองนั้น มีความแตกตาง และ
หลากหลายกวาการคิดแบบธรรมดา คําตอบของผูเรยีนในแตละคําถาม ทําใหผูสอนทราบวา ผูเรยีนคน
ใดมีทัศนคติ และความรู ตอเรื่องนั้นอยางไร  
 4.4 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยใชหมวกคิด 6 ใบ ไว ดังน้ี 
(วิริยา วิริยารัมภะ.  2549: 45; อางอิงจาก  Edward De Bono) 
   ข้ันที่ 1 ขั้นนํา (Lead-in) เริ่มดวยการใหภาพประกอบงายๆ ตัวอยางหรือแบบฝกหัด
ที่แสดงใหเห็นกระบวนการที่จะสอน 
   ข้ันที่ 2 ขั้นอธิบาย หรือชี้แจงรายละเอียด (Explanation) เขาสูการใหตัวอยางทันที
วาจะสอนอะไร ตามลักษณะพื้นฐาน ของหมวกใบที่เลือก 
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   ข้ันที่ 3 ขั้นสาธิต (Demonstration) แสดงใหเห็นถึงการใชหมวกที่มีความสัมพันธ
กับการคิดแตละแบบ พรอมกับคําอธิบาย แนะนําตัวอยางคําถาม เพ่ือสรางความเขาใจ 
   ข้ันที่ 4 ขั้นปฏิบัติ (Practice) เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดกระบวนการในการฝกฝนทุกใบ อยาใชเวลาฝกฝนใบใดใบหนึ่งนานเกินไป ซึ่งจะเปนการดึง
ความสนใจจากกระบวนการใหเขวไป จุดประสงคคือใหผูเรียนเกิดทักษะ ไมใชการอภิปรายใหนาสนใจ 
ถึงจะทําไมไดผลนักก็ดําเนินตอไปได 
   ข้ันที่ 5 ขั้นหารายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration) โดยอภิปรายเกี่ยวกับวิธกีารคิด
หรือวิธีการตั้งคําถามตามแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   ข้ันที่ 6 ขั้นขอสรุป (Conclusion) ทบทวน เรียบเรียงสิ่งที่คิด การสรุปกระบวนการ 
ใหเนนย้ําประเด็นหลักและเนนวา ทําไมกระบวนการนี้จึงเกิดมีประโยชน 
  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542) ไดเสนอยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูโดยวิธีหมวกคิด 6 ใบ 
3 แนวทาง ดังน้ี 
   1. ใชในการกําหนดทิศทางการคิดของกลุม คือ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง โดยใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ในการวางแผนดําเนินงานใหนักเรียนสวมหมวกสีเดียวกัน 
อาจเริ่มดวยหมวกสีขาว (การแกปญหาเรื่องน้ีจะตองใชขอมูลอะไรบาง) ตามดวยหมวกสีเขียว (การแกปญหา
เร่ืองนี้มีแนวทางใดบาง) หมวกสีดํา (การแกปญหานี้มีปญหาอะไรบาง) 
   2. ภายใตเง่ือนไขของหมวกแตละสทีุกคนในกลุมตองใชความคิดไปในทางเดียวกนั
มุงไปที่เน้ือหา ไมใชตางคนตางคิดเรื่องนั้น 
   3. ความคิดที่แตกตางกัน แมวาจะตรงกันขามกันก็ตาม สามารถนํามาคิดไปพรอมๆ 
กันได เพ่ือเกิดความหลากหลายของขอมูล 
   4. สีของหมวกทําใหเกิดการมองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หมวกสีเหลืองและสีดํา
เปนความพยายามรวมกันที่จะคนหาประโยชนและอุปสรรค ไมใชหันหนาเขามาตอสูกัน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผูสอนจะตอง ระบุสีใบงานนี้ของหมวกไวทายคําถาม หรือเขียนภาพหมวก ในแตละใบงาน
หากสามารถตั้งคําถามไดครบทุกสีของหมวก จะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดที่ครอบคลุมทุกดาน  
  นอกจากนี ้สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ไว ดังนี้ (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 17 – 20; อางอิงจาก 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
   1. การเตรียมการจัดการเรียนรู 
    1.1 ผูสอนควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ โดยจัดทําตารางการวิเคราะหหลักสูตร
เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธกับหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู และคําอธิบายรายวิชา เพ่ือ
จัดทําหนวยการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรู 
    1.2 กําหนดเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการจัดการเรียนรูทีส่อดคลอง
กับขอ 1 โดยเลือกใชเทคนคิวิธสีอนที่หลากหลาย 
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    1.3 สํารวจองคประกอบที่ใชในการจัดการเรียนรู 
     1.3.1 จัดเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู 
     1.3.2 จัดเตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมทั้งดาน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย และเนนการประเมินตามสภาพจริง 
   2. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เนนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจมีความพรอมที่จะ
เรียนรู โดยใชวิธีการและสือ่ที่หลากหลายประกอบการใชคําถาม การแสดงความคิดเห็นใหผูเรยีนนํา
ประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม 
    2.2 ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู เนนกระตุนการคิดดวยการใชคําถามหมวกคิด 
6 ใบ กลาวคือ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถาม ตอบคําถาม การใช
คําถามตามสีของหมวกไดไมจํากัดจํานวนครั้ง ตามความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะใชหมวกสีใด
กอนหลังก็ได ลักษณะคําถามที่นํามาใชในขั้นตอนนี้ เปน ดังนี้ 
     หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากการอาน 
การสังเกต หรือ เหตุการณ เปนตน 
     หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพื่ออธิบายความรูสึกตอขอมูลเรื่องราว หรือ
เหตุการณ เปนตน 
     หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูลเรื่องราว หรือ
เหตุการณ เปนตน 
     หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบสุาเหตุของปญหาความไมสมบูรณความลมเหลว
เปนตน 
     หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวาทางเลือกใหม 
เปนตน 
     หมวกสีฟา ใชคําถามเพื่อตัดสินใจ หรือสรปุขอมูล เชน ขอคิดความรูที่ไดรับ
ทางเลือกที่จะนําไปปฏิบัติ เปนตน 
    2.3 ขั้นสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตามวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมนําเสนอแลกเปลี่ยน โดยรวมกันสรุปความรูเรื่องที่เรียนหรือสังเคราะหเปนองคความรูใหม 
    2.4 ขั้นประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ประเมินสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจาก
การจัดกิจกรรม ซึ่งไดจากการสรุปการทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงาน การประเมินผล อาจเปด
โอกาสใหผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง หรือชุมชนรวมประเมินผลได 
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ภาพประกอบ 10  การจัดการเรียนรูดวยการใชคําถามแบบหมวกคิด 6 ใบ 

 
 ที่มา: (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 19; อางอิงจาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 
  เดอ โบโน (De Bono) ไดนําหมวกแตละสมีาจัดเรียงลําดับเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความคิด
ที่ซับซอนและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองตั้งคําถามเรยีงลําดับ ดังนี้ (สุทธาทิพย จันทิมางกูร. 2553: 
19 – 20; อางอิงจาก De Bono.  1992: 115 – 120) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

ขั้นดําเนินการสอนการจัดการเรียนรูกระตุนการคิด

ดวยการใชคําถามตามแนวทางหมวกความคิด 6 ใบ 

โดยออกแบบกรอบของความคิดดวยการใชคําถาม

ตามสีของหมวกแตละใบไดไมจํากัดจํานวนครั้งตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหาน้ันๆ 

ขั้นสรุป 

ขั้นประเมินผล 
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ตาราง 2  สรุปการสนองตอบตอความคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การสนองตอบตอความคิด 
  

หมวกสีแดง รูสึกอยางไรกับภาพดังกลาว 
หมวกสีเหลือง เกิดประโยชนอะไรจากการสังเกตภาพนั้น 
หมวกสีดํา อันตรายที่กําลังเกิดขึ้น 
หมวกสีเขียว ดูวาความคิดนั้น สามารถปรับปรุงใหไปเสริมกับความคิดหมวกสีเหลืองและเอาชนะ

ความคิดหมวกสีแดงไดหรือไม 
หมวกสีขาว ดูวาขอมูลที่มีอยูสามารถใชปรับปรุงความคิดนั้น เพ่ือใหไดรับการยอมรับที่ดีขึ้นไดหรือไม 
หมวกสีเขียว อภิปรายถึงการพัฒนา 
หมวกสีดํา หาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
หมวกสีแดง มองหาความรูสึกตางๆที่มีขึ้นตอผลสรุปที่ไดรับ 
  

 
 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
 
 
ตาราง 3  สรุปความคิดเริ่มแรกแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก ความคิดเริ่มแรก 
  

หมวกสีฟา อะไรคือสิ่งที่เราตองการ 
หมวกสีขาว เรามีขอมูลอะไรบาง 
หมวกสีเขียว ความคิดอะไรที่เราควรรวมกันคิด 
  

 
 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
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ตาราง 4 สรุปการประเมินอยางรวดเร็วแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การประเมินอยางรวดเร็ว 
  

หมวกสีเหลือง จุดที่ดีคืออะไร 
หมวกสีฟา เราสามารถสรุปขอดีของมันไดไหม 
  

 

 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
 
 

ตาราง 5 สรุปการปรับปรุงแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การปรับปรุง 
  

หมวกสีดํา ขอเสียคืออะไร 
หมวกสีเขียว เราจะแกไขไดอยางไร 
  

 

 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
 
    

ตาราง 6 สรุปการออกแบบ แบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การออกแบบ 
  

หมวกสีฟา งานที่ตองสรางคืออะไร 
หมวกสีเขียว งานนั้นจะมีแบบอยางไร 
หมวกสีแดง เม่ืองานออกมาแลวเรารูสึกอยางไร 
  

 

 ที่มา : (De Bono.  1992: 115 – 120) 
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ตาราง 7  สรุปความเปนไปไดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก ความเปนไปได 
  

หมวกสีเขียว แนวทางนี้มีความเปนไปไดหรือไม 
หมวกสีฟา มีอะไรที่ยังบกพรองอีกหรือไม 
  

 

 ที่มา : (De Bono.  1992: 115 – 120) 
 
ตาราง 8 สรุปการคนหาความคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การคนหาความคิด 
  

หมวกสีขาว รวบรวมขอมูลที่มีอยู 
หมวกสีเขียว สํารวจความคิดตอไปอีก และเพื่อสรางทางเลือก 
หมวกสีเหลือง คนหาประโยชนและความเปนไปไดของทางเลือกตางๆ 
หมวกสีดํา ประเมินจุดออนและอันตรายของทางเลือกตางๆ 
หมวกสีเขียว ทางเลือก 
หมวกสีฟา สรุปและประเมินวาไดบรรลุอะไรแลวบาง 
หมวกสีดํา พิจารณาตัดสินทางที่เลือกแลวสํารวจผลกระทบ 
หมวกสีแดง รูสึกอยางไรกับผลสรุปดังกลาว 
  

 

 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
 

ตาราง 9  สรุปการประเมินผลแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สีของหมวก การประเมินผล 
  

หมวกสีเหลือง โครงการนี้มีประโยชนอยางไรบาง 
หมวกสีดํา โครงการนี้มีขอบกพรองอะไรบาง 
  

 

 ที่มา: (De Bono.  1992: 115 – 120) 
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   3. บทบาทของผูสอน 
    3.1 จัดเตรียมเนื้อหา วิธีการสอน สื่อ เครื่องมือวัดประเมินผลตามธรรมชาติของ
วิชาและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
    3.2 ใชสื่อและแหลงการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการคิดของผูเรียน 
    3.3 วางแผนการใชคําถาม หมวกคิด 6 ใบเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียนใหสอดคลอง
กับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 
    3.4 ฝกใชคําถามตามสีของหมวกแตละใบ 
    3.5 จัดการเรียนรูโดยใชคําถามทุกขั้นตอนของการดําเนินการจัดการเรียนรู
และสามารถสรางคําถามใหมๆ ได นอกเหนือจากที่เตรียมไวตามสถานการณ 
    3.6 สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคลและใหการเสริมแรงหรือขอเสนอแนะ
อยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
    3.7 เปดโอกาสและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการตั้งคําถามและการคิด
อยางสรางสรรค 
    3.8 สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมดวยการฝกคิดฝกทําฝกปรับปรุง
ตนเองและฝกความรับผิดชอบ 
   4. บทบาทของผูเรียน 
    4.1 ฝกการคิดดวยการใชคําถามหมวกคิด 6 ใบ อยางสม่ําเสมอ 
    4.2 ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
    4.3 แสดงความคิดและแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
    4.4 เรียนรูอยางมีสติและมีสมาธิเพ่ือเสริมสรางปญญา 
    4.5 ใหความรวมมือกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 
 
   5. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับใช 
    5.1 ผูสอนควรศึกษาและฝกการใชคําถามหมวกคิด 6 ใบ จนเกิดความชํานาญ
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
    5.2 ควรจัดการเรียนรูโดยใชคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคดิอยางตอเน่ือง และ
ประเมินผลการเรียนรูดานการคิดในทุกดาน 
    5.3 ผูสอนควรปูพ้ืนฐานการพัฒนากระบวนการคิด ดวยการใชคําถามในชวงชั้นที ่1 
เปนตนไป เพ่ือฝกการคิดตั้งแตวัยประถมศึกษาในทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การจัดกิจกรรมหมวกคิด 6 ใบ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยการใชคาํถามเพื่อพัฒนาการคิดอยางเปนระบบของผูเรียน มีวตัถุประสงคเพ่ือกระตุนผูเรียนใหสามารถ
คิดและตั้งคําถามจนเกดิความสนใจใฝรูและคิดหาคําตอบที่ถกูตอง การใชคําถามในการเรียนรูหมวกคิด 
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6 ใบ ทีบ่อกใหทราบวาผูสอนตองการใหผูเรียนคิดไปในทศิทางใด ซึง่เปนแนวทางที่ชวยเพิ่มพูนทักษะ
การคิดของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 โดยผูวิจัยไดการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ซึ่งประยุกตใชในงานวิจัยไววา การจัด 
การเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่นําวธิีการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ 
โดยการใหผูเรียนคิดตามสขีองหมวก และแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม แตละกลุมจะประกอบดวย
นักเรียนที่มีตามความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน 1 
: 2 : 1 โดยใชผลการเรียนโดยรวม จากคาคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษา 2552 จะไดนักเรียนที่มี
ความสามารถสูงจํานวน 10 คนปานกลางจํานวน 20 คน และต่ําจํานวน 10 คน ซึ่งประกอบดวย 6 สี 
ดังนี้ หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา (ทิศนา แขม
มณี.  2546: 39) 
 โดยผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคดิ 6 ใบ ตามสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการไวดังนี้ (สุพรรณิการ สุทธหลวง.  2551: 17 – 19; อางอิงจาก 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2550) 
  ข้ันที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เนนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใหผูเรียนนําประสบการณ
เดิม มาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม 
  ข้ันที่ 2 ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู เนนกระตุนการคิดดวยการใชคําถามหมวกคิด 6 ใบ 
กลาวคือ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถาม ตอบคาํถาม การใชคําถาม
ตามสขีองหมวกไดไมจํากัดจํานวนครั้งตามความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะใชหมวกสีใดกอนหลัง
ก็ได ลักษณะคําถามที่นํามาใชในขั้นตอนนี้ เปนดังน้ี 
   หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากการอาน การสังเกต 
หรือ เหตุการณ เปนตน 
   หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพ่ืออธบิายความรูสึกตอขอมูลเรื่องราว หรือเหตกุารณ 
เปนตน 
   หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูลเรื่องราว หรือเหตุการณ 
เปนตน 
   หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบสุาเหตขุองปญหาความไมสมบูรณความลมเหลว เปนตน 
   หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวาทางเลอืกใหม เปนตน 
   หมวกสีฟา ใชคําถามเพื่อตัดสินใจ หรือสรุปขอมูล เชน ขอคิดความรูที่ไดรับทางเลือก
ที่จะนําไปปฏิบัติ เปนตน 
  ข้ันที่ 3 ขั้นสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมนําเสนอแลกเปลี่ยนโดยรวมกันสรุปความรูเร่ืองที่เรียนหรือสังเคราะหเปนองคความรู
ใหม 
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  ข้ันที่ 4 ขั้นประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ประเมินสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจาก
การจัดกิจกรรม ซึ่งไดจากการสรุปการทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงาน การประเมินผล อาจเปด
โอกาสใหผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง หรือชุมชนรวมประเมินผลได 
 4.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (2535 : 11) ไวกลาวถึงประโยชนของการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ
ไว ดังนี้ 
   1. งายตอการเรียนรู การใช และกระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริง หรือภาพหมวก 
และสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก 
   2. ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง 
   3. ยินยอมใหแสดงออกในที่ประชุมไดอยางถูกตอง เปดเผยซึ่งความรูสึก หรือ 
สัญชาตญาณ โดยไมตองเกรงใจวาจะไมเหมาะสมแตอยางใด 
   4. ทําใหสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่ โดยไมสับสนปนเป
กับความคิดหมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
   5. ทําใหสามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงายและตรงไปตรงมา โดยไมลวงเกินใคร
ดวยการเปลี่ยนสีหมวก 
   6. ทําใหผูรวมระดมความคิดทกุคน สามารถใชหมวกแตละสีไดครบทกุสี แทนที่
จะคิดแตเพียงสีเดียวดานเดยีวตามปกต ิ
   7. เปนการแยกทฐิิออกไป และปลอยความคดิใหมีอิสรภาพที่จะขบคิดไดอยางเต็มที่ 
   8. ทําใหสามารถจัดลําดับการระดมสีความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ 
   9. ปองกันมิใหเกิดการโตเถียงกันไปมาในทีป่ระชุม เพ่ือฝายตางๆ จะไดสามารถ
รวมกันคิดอยางสรางสรรค 
   10. ทําใหการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีขึ้น 
  แนวความคิดของหมวกคิด 6 ใบมีประโยชน (บังอร พราหมณฤกษ.  2544: 59 – 61; อางอิง
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2541: 45 – 47) ดังน้ี 
   1. เปนการคิดแบบคูขนาน กลาวคือ จะไมมีการทาทายหรือไมเห็นดวย โดยที่ความคิด
ตางๆ ถูกนํามาเรียงขนานควบคูกันไป คนทุกคนมุงความสนใจไปในทิศทางเดียวกัน 
   2. ไมมีการเมือง และเกมอํานาจในหมวกคิด 6 ใบนี้ จะไมมีการโจมตีกันเปน
สวนตัว เพราะแตละคนไมใชคิดเพียงดานลบเทานั้นตองคิดถึงดานบวกหรือดานสรางสรรคใหมๆ ดวย 
   3. มีที่และมีเวลาใหกับความคดิสรางสรรค ทุกๆ คน จําเปนตองสรางความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 
   4. ทําใหมีการระมัดระวังในความคิด เพราะไมสามารถจะดวนสรุปได ความคิดทุก
อยางตองผานการพินิจพิเคราะหเปนอยางดีในเวลาที่เหมาะสม  
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   5. สามารถแสดงความรูสึกและการหยั่งรู เชน ลางสังหรณออกมาไดอยางเปดเผย 
ซึ่งผิดกับการคิดแบบเกาที่ไมสามารถทําเชนนั้นได 
   6. เปนการแสวงหาคุณคา แทนที่ความคิดนัน้จะถกูทิ้งออกไป เพราะคํานึงเพียงแค 
ดานลบเพียงดานเดียว หมวกความคิดหกใบมีดานการคิดแสวงหาคุณคา และประโยชนสิ่งๆ นั้นดวย 
   7. เปนการคิดเกีย่วกับการคิด กําหนดกลไกของการคิดเกี่ยวกับการคดิ และวาง
โครงสรางของกระบวนการคิดแทนที่จะคดิไปเรื่อยๆ ไปอยางเลื่อนลอย ไรจุดหมาย 
   8. จํากัด ความคดิเรื่อง "ตัวเรา ของเรา" ออกไป เพราะเปนธรรมดาที่คนยอมไมคิด
ดานดีเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวไมชอบ หรือไมพยายามทําขอเสียของสิ่งที่ตนชอบ  
   9. ทําใหไดใชภูมิปญญาอยางเต็มที่ เพราะในการอางเหตุผลแบบเดิมนั้น พลังภูมิปญญา
ไดถูกใชไปเพียงครึ่งหน่ึงสําหรับการมองหา  
   10. ทําใหไดใชความคิดทีละอยาง ตามธรรมดาในการคิด เราพยายามคิดทุกอยาง
ไปพรอมๆ กัน เราคิดสรางสรรค วิพากษวิจารณ หาขอมูลขาวสารทุกอยางไปพรอมๆ กัน  
   11. เปนการยนระยะเวลาของการประชุมใหจบเร็วขึ้นไดอยางนามหัศจรรย เนื่องจาก
จะเนนในความสนใจ และการคิดที่จะดําเนินรวมไปดวยกัน ซึ่งจะกินเวลาไมมากนัก  
   12. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดไดในหลายแงหลายมุม การถูกกําหนดใหเปลี่ยน
สีหมวกที่ใชความคิดแบบตางๆ ทําใหคนไมตองคิดแตในแงตองจับผิดอยูอยางเดียว  
   13. วิธีหมวกคิด 6 ใบ ทําใหเราสามารถจัดระเบียบการคิด พรอมทั้งมีเครื่องมือใน
การที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการคดิดวย แทนทีจ่ะปลอยใหมีอิสระเหลือเฟอในการที่จะคิดอะไรตออะไรเรือ่ยๆ  
   14. เสรีภาพ คนในที่ประชุมรูสึกเปนอิสระในการที่จะตองสนับสนุนหรือโจมตีความคิดใด
ความคิดหนึ่งอยูทุกๆ ขณะ โดยที่พวกเขามีเสรีภาพมากขึ้นในการสํารวจตรวจสอบเรื่องนั้นๆ 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา ประโยชนของการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบเปนวิธีการที่ชวยให
คิดงายขึ้นพิจารณาแตละอยางแยกจากกนัอยางรอบดานในระยะเวลาทีส่ั้นลง คิดไดหลายมุมมองไมติด
กับกรอบความคิดเกาๆ ที่เห็นแกไดและเห็นแกตนเพียงอยางเดยีว ทาํใหผูเรียนสามารถจัดระเบยีบการ
คิดและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   พวงพกา โกมุติกานนท (2543: 61) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการระดมพลัง
สมองและเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ ที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 4 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นหลงัจากไดรับการระดมพลังสมองและไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการระดมพลังสมองกับนักเรียนที่ไดรับเทคนิคการคิด
แบบหมวกคิด 6 ใบ มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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   บังอร พราหมณฤกษ (2544: 71) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกแบบโมเดลซิปปา
กับการคิดแบบหมวกหกใบทีมี่ตอความคิดสรางสรรคของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนวัดสระบวั 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดสรางสรรคและหลังไดรับการฝกแบบโมเดลซิปปา
ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังไดรับการฝกคิด
แบบหมวกคิด 6 ใบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการฝกแบบโมเดลซิปปากับนักเรียนที่
ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ปยะนุช ยุตยาจาร (2544: 51 – 55) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการฝกคิด
แบบหมวกหกใบกบักิจกรรมกลุมที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถมกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวติเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการฝกคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 
.01 นักเรียน มีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติ ดานความคิดคลองแคลว และ
ดานความคิดริเริ่ม เพ่ิมขึ้นหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 สําหรับ
ดานความคิดยืดหยุนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบ
หมวกคิด 6 ใบ เร่ิมเพิ่มขึ้นหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับ
ดานความคิดยดืหยุนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 นักเรยีนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกคิด 
6 ใบกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม มีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ิมขึ้น 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถติิ ยกเวนดานความคิดยืดหยุนเพ่ิมขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   ปรียาภรณ โพธิ์บัณฑติ (2544) ศึกษาผลของการสอนการวาดภาพระบายสี โดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ ทีมี่ผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในดานพุทธิพิสัย ทักษะการทาํงาน และผลงานการวาดภาพ กลุมตัวอยาง 
คือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2544 ที่เรียน
วิชาศลิปศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานพุทธิพิสัยสูงขึ้น คาเฉลีย่ของ
คะแนนการวาดภาพระบายสขีองนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้การประเมินตนเองและการแสดงความคิดเห็น
ของนกัเรียนพบวา การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนคิการคดิแบบหมวกคดิ 6 ใบสงเสริมความสามารถใน
การคิดของนักเรียน 
   วัลลภ สิริผองใส (2544) ไดศึกษาการเรียนการสอนภาษา โดยวิธีหมวกคิด 6 ใบ 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนที่เรียนวชิาภาษาไทย ท306 โดย
วิธีหมวกคิด 6 ใบ หลงัเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และนกัเรยีนสวนใหญ
เห็นดวยเกี่ยวกับวธิีเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนวชิาภาษาไทย ท306 โดยวิธหีมวกคิด 6 ใบ ที่
ชวยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนใหดีขึ้น  
   สุนันทา สายวงศ (2544: 75 – 83) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคดิแบบ
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หมวกคิด 6 ใบ และการจัดการเรียนรูแบบซินดิเคท ผลการวิจัยพบวา นกัเรยีนทีเ่รียนวชิาสังคมศึกษา 
ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนทีเ่รียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบซินดิเคท อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และนักเรียน
ที่เรียนวชิาสังคมศึกษา ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนคิการคดิแบบหมวกคดิ 6 ใบ มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรยีนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินดิเคท อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   ปรียานี จิตรเจริญ (2545: 54) ไดศึกษาผลการฝกการคิดโดยใชเทคนคิหมวกคิด 6 ใบ 
ที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย
พบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค หลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลอง 
สูงกวากลุมควบคุมในแตละระดับของบุคคลที่มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคหลัง
การทดลองของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากอนการทดลองในแตละระดับของบุคคลที่มีคะแนน 
ความสามารถ ในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 คะแนนการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคจากงานประดิษฐหลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุม
ในแตละระดับของบุคคลที่มีความสามารถ ในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คะแนนการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคจากงานประดิษฐหลังการทดลองของนักเรียน 
กลุมทดลองสูงกวากอนการทดลอง ในแตละระดับของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดแกปญหาเชิง
สรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   คชาภรณ คลงัชํานาญ (2547) ไดศึกษาผลการสอนคดิโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ
ดวยวธิีการจัดการเรียนรูที่ตางกัน ที่มีตอการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 
ผลการคิดวิจารณญาณจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน สูงกวาผลการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 และผลการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จากการสอนคิดดวยเทคนิคหมวกคิด 
6 ใบของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไมแตกตางกัน 
   สมันตา วีรกลุ (2547: บทคดัยอ) ไดศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การอาน
วรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวหมวกคิด 
6 ใบ กับวิธสีอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิก์ารอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยวธิีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกคิด 
6 ใบ และกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
   สุพรรณิการ สุทธหลวง (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชกิจกรรมการเรียนรูหมวก
คิด 6 ใบ เพ่ือสงเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคและบรรยากาศชั้นเรียนของนักเรียนระดับ
กาวหนา ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียนระดับ
กาวหนาหลังจากเรียนดวยกจิกรรมการเรียนรูหมวกคิด 6 ใบ ในแตละหนวยการเรียน มีพัฒนาการดีขึ้น
และผานเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคระดับคุณภาพปานกลาง และความคิดเห็น
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ของผูเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมหมวกคิด 6 ใบ เกี่ยวกับบรรยากาศชั้นเรียนหลงัการทดลอง พบวา
บรรยากาศชัน้เรียนมีความเหมาะสมมากกวากอนการทดลอง 
   ประยุทธ ไทยธานี (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชการตั้งคําถามตามแนวคิด
หมวกคิด 6 ใบที่มีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาครูกลุม
ทดลองที่ใชการตั้งคําถามตามแนวคิดหมวกคิดหกใบ มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณกับ
นักศึกษาครูกลุมควบคุมที่สอนตามปกติ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วอลเทอร (Walter.  1996: 10 – 15) ไดศึกษาเทคนิคการคิดแสดงเหตุผลของเปยสันต
และการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธกันระหวางเทคนิค
การแสดงเหตุผลของเปยสันตโดยการโตแยงและการแสดงความคิดเห็นแบบหมวกคิด 6 ใบ วามีความแตกตาง
กันหรือไม กลุมทดลองที่ใชคือ นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร ในประเทศอังกฤษ จํานวน 
31 คน ผลการวิจัยพบวา เทคนิคการคิดแสดงเหตุผลของเปยสันต และการแสดงความคิดแบบหมวกคิด 
6 ใบ มีความสัมพันธกัน เน่ืองจาก การคิดแสดงเหตุผลของเปยสันต เปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่
ชอบโตแยงและพยายามทีจ่ะหักลางความคิดของคนอื่นดวยกระบวนการที่มีเหตผุล ทําใหเกดิทักษะ
การคิดมากขึน้ สวนการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบ เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบและ
เปนขั้นตอน เชน คิดใหถึงเปาหมาย มีสาระ รอบคอบ และสรางสรรค ดังนั้นเทคนิคการแสดงความ
คิดเห็นทัง้สองวิธี จึงมีความสัมพันธกัน และพบวา ผลการคิดทั้งสองวิธีไมแตกตางกัน 
   แม็คคารธี (McCarthy.  2004) ไดศึกษาการฝกคิดอยางมีวจิารณญาณการแสดงความคดิ
และความเปนนักวชิาการของนักเรยีนเตรยีมทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือ
ศึกษาวา วิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธกับความเปนนักวิชาการ
หรือไม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเตรียมอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา
ผลของการคิดที่มีผลตอการเปนผูนําทหารในกาองทัพสหรัฐจากผลการวิจัยพบวา การใชวิธีคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธกับความเปนนักวชิาการของนักเรยีน เน่ืองจาก
การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดที่รอบคอบและตดัสินใจอยางมีเหตุผล แนวคดินี้จึงมีความจําเปน
ตอการใชฝกผูนํากองทัพใหตัดสินใจอยางรอบคอบและมีเหตุผลผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีความสัมพันธ 
กับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของครูในสถานศึกษาอื่นอีกดวย 
   ครูเกอร (Kruger.  2004) ไดศึกษาพัฒนาการคิดของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
ภายในหองเรียนวา จะสามารถเพิ่มระดับความสามารถในการคิดหรือไม และการจัดกิจกรรมในหองเรียน 
อาจจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูหรือเปนแรงกระตุนใหนักเรียนมีทักษะการคิดหรือไมโดยใชกลุมตัวอยาง
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมที่อยูชานเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการในชั้นเรียนที่ครูเปนผูอธิบายและเปนผูควบคุมการจัดการในชั้นเรียน
ทั้งหมดนั้นไมไดพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้น แมกระทั่งการอธิบายของผูสอนก็ไมทําให
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ผูเรียนมีพัฒนาการคิดไดดีขึ้น โดยการศึกษาแลวพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูในหองเรียนโดยให
โอกาสและใหอิสระกับผูเรียนในหองเรียน มีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการคิดมากกวา เน่ืองจาก 
ผูเรียนมีอิสระในการแสดงออกทางดานความคิดและการกระทํา 
   ดันแลป (Dunlap.  2005) ไดศึกษาการเรียนการรูเกี่ยวกับศีลธรรมของเยาวชน โดย
ใชสื่อเทคโนโลยีดานวีดีทศัน เชน ภาพยนตร โทรทศัน และดนตรี โดยมีเปาหมายเพื่อใชสื่อดานเทคโนโลยี
เหลานี้ สงเสริมการศึกษาทางศีลธรรมของเยาวชน เน่ืองจาในปจจุบัน เยาวชนสวนมากใชเวลาไป
มากกวาครึ่งวนัในการชมภาพยนตร โทรทศัน หรือฟงดนตรี และนอกจากนี้ เพ่ือสงเสรมิแนวคิดทีเ่หมาะสม
กับเยาวชน ปลูกฝงลักษณะนิสัยใหเปนคนไมเห็นแกตวั มีความซื่อสตัยตอตนเองและคนอื่น การศึกษา
ทดลองในครั้งน้ี ใชเยาวชนมากกวา 450 คน มีอายุระหวาง 6 – 10 ป โดยเยาวชนทั้งหมดเขารวมกลุม 
เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ผลการวิจัยพบวา สื่อเทคโนโลยีทางดานวีดีทัศน ทั้งภาพยนตร โทรทัศน และ
ดนตรี มีอิทธิพลตอความเขาใจและการเรียนรูในเรื่องคานิยมและจริยธรรมของนักเรียน นอกจากนี้ยัง
สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีประยุกตใชกับหลักสูตรการอบรมคานิยมและจริยธรรม
อีกดวย 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาวขางตนพบวา การจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบหมวกคิด 6 ใบ ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวาปกติ ซึ่งเปนวธิีสอนที่
คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือ
การเรียนรูเพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ตองการไดเปนอยางดียิ่ง ดังนั้น ผูศึกษาคนควาจึงสนใจที่จะนําวธิีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบหมวกคิด 6 ใบ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
  2. ระยะเวลาในการทดลอง 
  3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  4. แบบแผนการทดลอง 
  5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7. การจัดกระทําขอมูลารวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
 2553 จํานวน 6 หองเรียน ทั้งหมด 280 คน โดยแตละหองคละตามความสามารถ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวม 80 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) ในการสุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน มา 2 หองเรียน แลวนํากลุมตัวอยาง
ที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 
  กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ จํานวน 40 คน 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองโดยผูวิจัยดําเนนิการจัดการเรยีนรูดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการทดลองรวม 20 คาบ 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 
โดยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จํานวน 1 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 คาบ 
และทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 คาบ 
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 เน้ือหาที่ใชการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยมีหัวขอ ดังตอไปน้ี 
  1. ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร   จํานวน 2 คาบ 
  2. อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภาพ จํานวน 2 คาบ 
  3. การจัดสรรทรัพยากรของผูบริโภค    จํานวน 2 คาบ 
  4. ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย                       จํานวน 4 คาบ 
  5. สถาบันการเงิน         จํานวน 4 คาบ 
  6. เศรษฐศาสตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ    จํานวน 4 คาบ 
 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบสุมกลุม – สอบกอน – สอบหลัง (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 
249 – 250) 
 
ตาราง 10  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T2 
RE2 T1 X2 T2 

    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  RE1  แทน  กลุมทดลองที่ 1 ที่เลือกมาแบบสุม 
  RE2  แทน  กลุมทดลองที่ 2 ที่เลือกมาแบบสุม 
  T1   แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2   แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
  X1   แทน  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  X2   แทน  การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   1.1 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คาํอธิบายรายวชิา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  
   1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คาํอธิบายรายวชิา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
   1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  
   1.4 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังและหนวยการเรียนรู 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
   1.5 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเนื้อหา 
   1.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 18 คาบ ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
    1.6.1 มาตรฐานการเรียนรู 
    1.6.2 ตัวชีว้ัด 
    1.6.3 สาระสําคัญ/แนวคิดหลัก 
    1.6.4 จุดประสงคการเรียนรู 
    1.6.5 สาระการเรียนรู 
    1.6.6 กิจกรรมการเรียนรู  
    1.6.7 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
    1.6.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ 4 MAT ที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ความถูกตองของสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนความสอดคลอง
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ระหวางขั้นตอนตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข จุดประสงค
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการใชภาษาตามคาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรบัปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมธัยม) ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการจัดกจิกรรมการเรียนรู แลว
นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป 
   1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลว นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  2. แผนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
   2.1 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
   2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คาํอธิบายรายวชิา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
   2.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  
   2.4 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูที่คาดหวังและหนวยการเรียนรู 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
   2.5 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเนื้อหา 
   2.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 18 คาบ ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 
    2.6.1 มาตรฐานการเรียนรู 
    2.6.2 ตัวชีว้ัด 
    2.6.3 สาระสําคัญ/แนวคิดหลัก 
    2.6.4 จุดประสงคการเรียนรู 
    2.6.5 สาระการเรียนรู 
    2.6.6 กิจกรรมการเรียนรู  
    2.6.7 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
    2.6.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   2.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ทีส่รางขึน้ ไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ความถูกตองของสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจน
ความสอดคลองระหวางขั้นตอนตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข 
จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการใชภาษาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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   2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนํามาปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป 
   2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลว นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  

1.  ข้ันสรางประสบการณ  
    - เชื่อมโยงประสบการณดวยตนเอง โดยการ
ใหผูเรียนไดสัมผัสไดเกิดความรูสึก 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิด 
ความสนใจ ใหผูเรียนนําประสบการณเดิมมา
เชื่อมโยงกับประสบการณใหม 

2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  
    - ผูเรียนชวยกันอภิปรายและอธิบายให
เหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน 

2.  ข้ันดําเนินการจัดการเรียนรู กระตุนการคิด
ดวยการใชคําถามหมวกคิด 6 ใบ กลาวคือ ใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม การใชคําถามตามสีของหมวก
ไดไมจํากัดจํานวนครั้งตามความเหมาะสมของเนื้อหา
นั้นๆ ซึ่งจะใชหมวกสีใดกอนหลังก็ได ลักษณะ
คําถามที่นํามาใชในขั้นตอนนี้ เปน ดังนี้ 
    - หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่
เปนขอเทจ็จริงจากการอาน การสังเกต หรือ เหตกุารณ  
    - หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพื่ออธิบาย
ความรูสึกตอขอมูลเรื่องราว หรือเหตุการณ  
    - หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือ
จุดเดนของขอมูลเรื่องราว หรือเหตุการณ 
    - หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบุสาเหตุของปญหา
ความไมสมบูรณความลมเหลว 
    - หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข  
การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวาทางเลือกใหม  
    - หมวกสีฟา ใชคําถามเพือ่ตัดสินใจ หรือสรุปขอมูล 
เชน ขอคิดความรูที่ไดรับทางเลือกที่จะนําไปปฏิบัต ิ
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  

3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  
    - ผูเรียนเชื่อมโยงจากการเรียนรูขอมูลอยาง
ไตรตรองมาสูการสรางความคิดรวบยอด 

3.  ข้ันสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน มี
สวนรวมนําเสนอแลกเปลี่ยนโดยรวมกันสรุปความรู
เร่ืองที่เรียนหรือสังเคราะหเปนองคความรูใหม 

4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด  
    - ผูเรียนใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี
หลักการ โดยเนนการใชสมองซีกซาย 

4.  ข้ันประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย 
ประเมินสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม 
ซึ่งไดจากการสรุปการทดสอบ การบันทึก การตรวจ
ผลงาน การประเมินผล อาจเปดโอกาสใหผูเรียน 
เพ่ือน ผูปกครอง หรือชุมชนรวมประเมินผลได 

5.  ข้ันปฏิบัติตามตามกรอบความคิด  
    - ผูเรียนทําตามใบงานหรือคูมือหรือ
แบบฝกหัด หรือทําตามขั้นตอนที่กําหนด 

 

6.  ข้ันสรางชิ้นงาน  
    - ผูเรียนแสดงความสนใจ ความถนัด  
ความเขาใจเนื้อหาวิชา ออกมาเปนรูปธรรมใน
รูปแบบตางๆ  

 

7.  ข้ันวิเคราะหชิ้นงานและนําไปใช  
    - ผูเรียนนําผลงานของตนเองเสนอในกลุม
ยอยๆ ใหเพ่ือนๆ ติชม เปนขั้นที่เนนการใช
สมองซีกซาย 

 

8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณ  
    - ผูเรียนมีโอกาสแบงปนความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการคนควา หรือ 
การลงมือกระทํากับคนอื่นๆในรูปแบบตางๆ  
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  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการวัด และประเมินผล การจัด 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของตามแนวคิดของ บลูม (สมบูรณ ชิตพงศ.  2523: 
12 – 31; อางอิงจาก Benjamin, S. Bloom) และเทคนิคการเขยีนขอสอบของ ชวาล แพรัตกุล 
(2522: 1 – 40)  
   3.2 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 
กลุมสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือสราง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา โดยแบงพฤติกรรมที่จะวัดออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
    3.2.1 ดานความรู - ความจํา 
    3.2.2 ดานความเขาใจ 
    3.2.3 ดานการนําไปใช 
    3.2.4 ดานการวิเคราะห 
    3.2.5 ดานการสังเคราะห 
    3.2.6 ดานการประเมินคา 
    3.3 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
    3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ  
   3.5 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
     3.5.1 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความสอดคลอง กับ
พฤติกรรมทีต่องการวัด ความถูกตองดานภาษา เพ่ือปรับปรุงแกไข โดยการคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ≥ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 – 1.00 
    3.5.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลว ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.6 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอทีถู่กให 1 คะแนน 
ขอที่ผิดหรือตอบเกิน 1 ตวัเลือกให 0 คะแนน เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะห
ดังตอไปน้ี 
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    3.6.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูจาก
การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item – Analysis) ตามสูตรเทคนคิ 27 % ของ จุง-เตห-ฟาน (Chung 
Teh Fan.   1952: 6 – 32) 
    3.6.2 คัดเลือกขอทดสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ  ผลการวิเคราะหไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 
.36 - .69  และคาอํานาจจําแนก (r)ระหวาง .23 - .58 
   3.7 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม โดยการนําแบบทดสอบทีค่ัดเลือกแลวจํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ฝายมัธยม) ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เรียนเรือ่งนี้มาแลว จํานวน 
100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามสูตร 
KR - 20 ของ คูเดอร -ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 199) ไดคา
ความเชื่อม่ัน .79 
   3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรบัการวิจัยตอไป 
 
ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ดานความรู - ความจํา 
ขอ 0. วิชาเศรษฐศาสตรมาจากรากศัพทเดิมคือ Oikonomikos ซึ่งมีความหมายวาอยางไร  
 ก. การบริหารภาครัฐ  
 ข. การบริหารงานบุคคล 
 ค. การประกอบธุรกิจเอกชน 
 ง. การซื้อขายสินคาและบริการ 
 จ. การจัดการกิจกรรมในครัวเรือน 
 
 ความเขาใจ 
ขอ 00. ปญหาทางเศรษฐศาสตร จะเกิดขึ้นเม่ือ  
 ก. คนตัดสินใจไมไดในการเลือกของ 2 อยาง 
 ข. สินคาที่ผลิตขึน้ไมเปนที่สนใจของผูบริโภค 
 ค. คุณพอทํางานหนัก แตไมไดรับคาตอบแทน 
 ง. ทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของคนไมจํากัด 
 จ. ราคาสินคาแพงขึ้นในขณะที่รายไดครัวเรือนลดลง 
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 การนําไปใช 
ขอ 000. ปนี้ผลผลิตลองกองออกสูทองตลาดมากกวาทุกป แตผูซื้อลองกองมีความตองการ ลองกอง
เทาเดิม ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร  
 ก. ราคาลองกองถูกลง   
 ข. ราคาลองกองเทาเดิม 
 ค. ราคาลองกองแพงขึ้น   
 ง. ราคาลองกองถูกลงและแพงขึ้น 
 จ. ราคาลองกองแพงขึ้นตลอดทั้งป 
 
 การวิเคราะห 
ขอ 0000. ขอใดไมใชการเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร  
 ก. นักเรียนเลือกเรียนแพทยแทนวิศวะ 
 ข. นักเรียนเลือกเสื้อสีแดงแทนสีเหลือง 
 ค. นักเรียนเลือกทองเที่ยวแทนซื้อกางเกงยีนส 
 ง. นักเรียนเลือกซื้ออาหารแทนหนังสือการตูน 
 จ. นักเรียนเลือกขึ้นรถแท็กซี่แทนรถประจําทาง 
 
 การสังเคราะห 
ขอ 00000. เม่ือนักเรียนตองการซื้อนมสด ควรพิจารณาสิ่งใดเปนสําคัญ  
 ก. ราคาสินคา   
 ข. วันหมดอายุ  
 ค. สถานที่ผลิต    
 ง. สวนประกอบ 
 จ. คุณภาพของรสชาติ 
 
 การประเมินคา 
ขอ 000000. ขอใดแสดงถึงการเปนผูบริโภคที่ดีและมีสวนชวยเหลือประเทศชาติ  
 ก. ซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  
 ข. ซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพดีเลิศแมราคาสูง 
 ค. ซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทยมีราคาถูกและคุณภาพพอใชได    
 ง. ซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทยมีราคาสูงและตรงใจผูใชในครัวเรือน 
 จ. ซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ตรงใจผูใชและไดคุณภาพมาตรฐาน 
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  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณตามขั้นตอน
ดังนี้ 
   4.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนว 
เดรสเซล และ เมยฮิวส โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 1) นิยามปญหา 2) เลือกขอมูลสําหรับแกปญหา 
3) ตระหนักในขอตกลงเบื้องตน 4) เลือกสมมติฐาน 5) สรุปอยางสมเหตุสมผล  
   4.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ในแตละขอมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว คําตอบถูก
ในแตละขอได 1 คะแนน ถาตอบผิดในแตละขอให 0 คะแนน 
   4.3 หาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
    4.3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่กําหนดและขอคําถาม โดยนําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคัดเลือกขอสอบที่มี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.67 – 1.00 
    4.3.2 นําแบบทดวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกบันักเรียนจํานวน 100 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน 
โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน เม่ือตรวจคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวนํามา
เรียงคาคะแนนสูงไปหาคาต่ํา ตัดกลุมสงูโดยใชสัดสวน 27% ของ จุง-เตห-ฟาน (Chung Teh Fan.  
1952: 6 – 32) แลวแยกกระดาษคําตอบเปน 2 ชุด คือกลุมสูง 1 ชุด กลุมต่ํา 1 ชุด แลววิเคราะห
ขอสอบดังนี้ 
     4.3.2.1 หาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จาการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item 
– Analysis) ตามสูตรเทคนคิ 27 % ของ จุง-เตห-ฟาน  (Chung Teh Fan.   1952: 6 – 32)  คัดเลือกขอ
ที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ ผลการวิเคราะหไดคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง .21 - .64 
     4.3.2.2 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามสูตร KR-20 ของ คูเดอร –ริชารดสัน (ลวน 
สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 166) ไดคาความเชื่อม่ัน .81 
   4.4 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ใหนักเรียนอานบทความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 0 – 00000 
  สิงโตลืมเงินสด 1 ลานบาท ในรถเข็นของหางพารากอน พนักงานเก็บไดและสงคืนเจาของ 
แตมีเสียงวิพากษวิจารณตางๆ นานา ฝายหางพารากอนออกมายืนยันวาเปนเรื่องจริง ไมใชการจัดฉาก 
ไมใชการสรางภาพพจนของหาง ฝายสิงโตออกมาชี้แจงที่ผูคนสงสัยวาทําไมตองพกเงินสดถึง 1 ลานบาท 
สิงโตยืนยันวา เงินที่ได มาจากการถายละคร 
 นิยามปญหา 
ขอ 0. จากสถานการณปญหาคืออะไร  
 ก. สิงโตลืมเงินไวในหาง 
 ข. สิงโตรวมมือกับหางสรางเร่ือง 
 ค. หางพารากอนสรางเร่ืองขึ้น 
 ง. ทุกฝายไมเชื่อวาจะเปนเร่ืองจริง 
 

เลือกขอมูลสําหรับแกปญหา 
ขอ 00. นักเรียนเชื่อถือบุคคลใดมากที่สุด  
 ก. สิงโต 
 ข. นักขาว 
 ค. พนักงาน 
 ง. เจาของหาง  
 
 ตระหนักในขอตกลงเบื้องตน 
ขอ 000. บุคคลใดนาเชื่อถือมากที่สุด เพราะเหตุใด  
 ก. สิงโต เพราะเปนเจาของเงิน 
 ข. พนักงาน เพราะเปนบุคคลที่พบเงิน 
 ค. เจาของหาง เพราะเปนเจาของสถานที่ 
 ง. นักขาว เพราะเปนผูมีความรูเร่ืองวิจารณขาว 

 
 เลือกสมมติฐาน 
ขอ 0000. เหตุผลใดที่ทําใหทุกฝายไมเชื่อการทําความดีของพนักงาน  
 ก. เงินไมบริสุทธิ์ 
 ข. เงินสดมีจํานวนมาก 
 ค. พนักงานเก็บแลวคืนเจาของ 
 ง. พนักงานพบเงิน เงินมีครบจํานวน 
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 สรุปอยางสมเหตุสมผล 
ขอ 00000. ขอความใดสนับสนุนใหพนักงานเก็บเงินพรอมกับคืนเจาของ  
 ก. เปนขอตกลงของหาง 
 ข. พนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
 ค. พนักงานตองการคําชมเชย 
 ง. พนักงานอยากใหหางมีชื่อเสียง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ตองมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 6 หองเรียนมา 2 หองเรียน โดยการจับฉลากเปนกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  
 2. กอนการจัดการเรียนรูทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แลวนําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน 
 3. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูเอง โดยใชเน้ือหา
เดียวกันทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 และใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน ซึ่งใชเวลาใน
การทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห ดังนี้ 
  3.1 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
  3.2 กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 4. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว
ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณชุดเดิม 
 5. ตรวจผลการสอบแลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
โดยใช t – test Independent Samples ในรูป Difference Score 
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 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  โดยใช t – test for Dependent 
Samples 
 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช  t – test for 
Dependent Samples  
 4. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t – test Independent 
Samples ในรูป Difference Score 
 5. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู4 MAT โดยใช t – test for Dependent Samples 
 6. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t-test for Dependent 
Samples 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   1.1.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชสตูร (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 73; อางอิงจาก Ferguson.  1976: 47) 
 

     สูตร 
Ν

Χ
=Χ ∑                     

     
    เม่ือ   Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

      ∑Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

   1.1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร (ชูศร ีวงศรตันะ.  2546: 65) 
 

   สูตร 
( )

( )1

22

−

ΧΧ
= ∑∑

NN
N

S    



  85 

   เม่ือ  S    แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑Χ 2   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     ( )2∑Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

     N    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
  1.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
   1.2.1 หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
ศาสนา และวฒันธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร โดยใชคาดชันีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู (พวงรัตน 
ทวีรตัน.  2538: 17) 
 

    สูตร     
N

R
IOC ∑=  

    เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
          การเรียนรู 
                          ∑R     แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                                N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   1.2.2 หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากการ
วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item – Analysis) ตามสูตรเทคนิค 27 % ของ จุง-เตห-ฟาน (Chung, 
Teh Fan.  1952: 6 – 32) 
   1.2.3 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศกึษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item – 
Analysis) ตามสูตรเทคนิค 27 % ของ จุง-เตห-ฟาน (Chung, Teh Fan.  1952: 6 – 32) 
   1.2.4 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตามสูตร KR - 20 คูเดอร - ริชารดสัน (ลวน สาย
ยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 166) 
 

    สูตร
 ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
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    เม่ือ  rtt    แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

      n     แทน  จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 

      p     แทน  สัดสวนคนที่ทําถูกในแตละขอ = 
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่  

      q     แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึง ๆ = 1-p 
      2

tS    แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  1.3 สถิติที่ใชแบบทดสอบสมมติฐาน  
   1.3.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คํานวณ 
โดยใช t-test Independent Samples ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) คํานวณจาก
สูตร (Scott; & Wertheimer. 1984: 264)    
 

  สูตร   t  = 
2MD1MDS
2MD1MD

−

−
 ;  df = n1 + n2 – 2  

 

  ซึ่ง 
2MD1MDS −  = 

2n
S

1n
S

21
D2D2

+
 

 

  และ     2
DS      =  

22n1n
)MD(D)MD(D 2

22
2

11

−+
∑ ∑ −+−

   

 
  เม่ือ  n1    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 
    n2    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 

    2SD    แทน คาความแปรปรวนรวมของคะแนนความแตกตางระหวาง 
         การทดสอบหลังการเรียนกบักอนการเรียนของกลุม 
         ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  
    D1    แทน  ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการ 

         เรียนของกลุมทดลองที่ 1  
    D2   แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการ 

         เรียนของกลุมทดลองที่ 2  
    MD1   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกบั 

         กอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 1    
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    MD2   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกบั 

         กอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 2  
    SMD1 −MD2  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 
         การทดสอบหลังการเรียนกบักอนการเรียนของ 
         กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2  
    t    แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution  
 
   1.3.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลงัการทดลอง โดยใช t – test for dependent 
Samples (พวงรัตน ทวีรัตน.2540: 165 -167) 
   

  สูตร  t  = 
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N
DDN

D
 ; df = n -1 

   
  เม่ือ   t    แทน คาวิกฤตทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงคาของ t 
     ∑D   แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนแตละคน 
     ∑ 2D   แทน  ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนยกกําลัง 
     ∑ 2)( D  แทน  ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนทั้งหมด 
          ยกกําลัง 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดความหมายของสัญลักษณ
ที่ใช ดังนี้ 
 n   แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 n1    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการเรียน แบบ 4 MAT 
 n2    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการเรียน แบบหมวกคิด 6 ใบ 

 Χ     แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ 

 1TΧ    แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดสอบกอนการทดลอง 

 2TΧ    แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดสอบหลังการทดลอง 
 S.D.   แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนกอนการเรียน 
      กับหลังการเรยีนของกลุมตวัอยาง 
 2

DS    แทน  คาความแปรปรวนรวมของคะแนนความแตกตางระหวางการทดสอบ 
      หลังการเรยีนกับกอนการเรยีนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 D    แทน  คะแนนของความแตกตางระหวางการทดสอบกอนการเรียนกับ 
      หลังการเรียน 
 D1    แทน  ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุม 
      ทดลองที่ 1 
 D2    แทน  ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุม 
      ทดลองที่ 2 
 MD   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
 MD1   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
      ของกลุมทดลองที่ 1 
 MD2   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
      ของกลุมทดลองที่ 2 
 

21 MDMDS −  แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 
      หลังการเรยีนกับกอนการเรยีนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 t    แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณา ใน t - distribution 
 **    แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละจุดมุงหมาย ดังนี้ 
  1. จุดมุงหมายขอที่ 1 ที่วา เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัด 
การเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช t - test Independent Sample ในรูป Difference 
Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 12 
 
ตาราง 12  แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคดิ  
    6 ใบ 
 

กลุมตัวอยาง n 
1TΧ  

2TΧ  MD 
21 MDMDS −  t p 

        

กลุมทดลองที ่1 40 15.60 19.43 
กลุมทดลองที ่2 40 16.08 19.88 

.43 .357 1.189 .238 

        

 
 จากตาราง 12 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ในกลุมทดลองที่ 1 กับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ในกลุมทดลองที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 

 

  2. จุดมุงหมายขอที่ 2 ที่วา เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน จากการทดสอบสมมตฐิาน
โดยใช t - test Dependent Sample ไดผลดังแสดงใน ตาราง 13 
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ตาราง 13  แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและ 
     หลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

การทดสอบ n Χ  SD D1 t p 
       

กอนเรียน 40 15.60 2.83 
หลังเรียน 40 19.43 2.06 

3.83 10.054** .000 

       

  
 จากตาราง 13 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 

  3. จุดมุงหมายขอที่ 3 ทีว่า เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช t - test Dependent Sample ไดผล ดังแสดงใน ตาราง 14 

 
ตาราง 14 แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียน และ 
     หลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

การทดสอบ n Χ  SD D2 t p 
       

กอนเรียน 40 16.08 3.50 
หลังเรียน 40 19.88 2.01 

3.80 9.161** .000 

       

 
 จากตาราง 14 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ หลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที ่3 
 

  4. จากจุดมุงหมายขอที่ 4 ที่วา เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรยีนรู
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แบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช t - test Independent Sample ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  
    ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

กลุมตัวอยาง n 
1TΧ  

2TΧ  MD 
21 MDMDS −  t p 

        

กลุมทดลองที ่1 40 16.45 20.10 
กลุมทดลองที ่2 40 17.00 20.15 

.48 .371 1.280 .204 

        

 
 จากตาราง 15 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ในกลุมทดลองที่ 1 กับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ในกลุมทดลองที่ 2 มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่ตั้งไว 
 

  5. จุดมุงหมายขอที่ 5 ที่วา เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดย
มีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test Dependent Sample 
ไดผลดังแสดงใน ตาราง 16 
 
ตาราง 16 แสดงการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ กอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

การทดสอบ n Χ  SD D2 t p 
       

กอนเรียน 40 16.45 2.66 
หลังเรียน 40 20.10 2.04 

3.65 13.322** .000 

       

 
 จากตาราง 16 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 5 
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  6. จุดมุงหมายขอที่ 6 ที่วา เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน จากการทดสอบสมมตฐิานโดยใช t – test 
Dependent Sample ไดผลดังแสดงในตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

การทดสอบ n Χ  SD D2 t p 
       

กอนเรียน 40 17.00 2.19 
หลังเรียน 40 20.15 1.80 

3.15 12.498** .000 

       

 
 จากตาราง 17 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ หลังเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที ่6 
 
 
 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เรือ่งการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ สรุป
สาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียน และ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียน และ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคดิ 6 ใบ 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกัน 
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 5. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  6. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี ้เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมธัยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 6 หองเรียน ทั้งหมด 280 คน โดยแตละหองคละตามความสามารถ 
  1.2 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมธัยม) กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวม 80 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) ในการสุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน มา 2 หองเรียน แลวนํากลุมตัวอยาง
ที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
   1.2.1 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 
   1.2.2 กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ จํานวน 40 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 6 แผน ใชเวลา 
18 คาบ 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 6 แผน ใชเวลา 
18 คาบ 
  2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผูวิจัย
สรางขึน้เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .36 – .69 มีคา
อํานาจจําแนก(r) ระหวาง .23 – .58 และคาความเชื่อม่ัน .79  
  2.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .21 – .64 ซึ่งผูวิจัยปรับปรุง
จาก มลิวลัย สมศักดิ์ (2540: 11 – 12) และ อารีย วาสุเทพ (2549: 64 – 66) ซึ่งเปนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีคาความเชื่อม่ัน  .81 
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 3. การดําเนินการทดลอง 
  3.1 สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 6 หองเรียนมา 2 หองเรียน โดยการจับฉลาก
เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  
  3.2 กอนการจัดการเรียนรูทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 ดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แลวนําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน 
  3.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูเอง โดยใชเน้ือหา
เดียวกันทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 และใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน ซึ่งใชเวลาใน
การทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห ดังนี้ 
   3.3.1 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
   3.3.2 กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
  3.4 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรูตามกําหนด
แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณชุดเดิม 
  3.5 ตรวจผลการสอบแลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่ไดรับการจัด การเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t-test 
Independent Samples ในรูป Difference Score  
 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยใช t – test for Dependent 
Samples  
 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t – test for 
Dependent Samples 
 4. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t-test Independent 
Samples ในรูป Difference Score  
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 5. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยใช t – test for dependent Samples  
 6. ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช t – test for dependent Samples 
 

สรุปผล 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน  
 5. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ผลจากการศกึษาวิจัยได ดังนี้ 
  นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กบันักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
หมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 4 ที่กําหนดไว ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากการจัด การเรียนรูทั้งสองวิธีเปนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั มี
กระบวนการทํางานเปนกลุม โดยสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานและผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น ทําให
เด็กเกิดพัฒนาการทางความคิดขึ้นตามวยั และประสบการณที่ไดรับอยางตอเน่ือง จากขั้นหน่ึงไปสู
อีกขั้นหนึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความหมายและเปนไปตามธรรมชาติ แตเม่ือพิจารณาศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกคิด 6 ใบ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถ
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ในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกวากอนเรียนทั้งสองวิธี แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรู
ทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในการเรียนไดดีขึ้น แตเม่ือนําการจัด 
การเรียนรูทั้งสองวิธีมาศึกษา ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูทั้งสองวิธีนั้น มี
จุดเดนที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  1.1 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 
เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและลงมือปฏบิัติ โดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 กลุม และ
ความสนใจของนักเรียนที่สําคัญ คือเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
อีกทั้งยังพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกอยางสมดุล อีกทั้งยังชวยสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียน ดี เกง มีความสุข
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์.(ม.ป.ป.: 66 – 72) 
ที่กลาววา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนรูปแบบทีต่อบสนองความแตกตาง
ในการเรียนรูของผูเรียน ในเร่ืองรูปแบบการเรียนรู การจัดสถานการณที่ทําใหผูเรียนสามารถคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน โดยมีการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ รูจักวิเคราะห โดยอาศัยขอมูลหรือเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น เพ่ือใชในการตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด สามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลอืกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม และ จรูญศรี แจบไธสง (2546: 57) ที่กลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูสอนไดวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือตอบสนอง
ตอการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน มีการแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูออกเปน 4 สวน
เพ่ือตอบสนองตอวิธีการเรยีนของนักเรียนแตละแบบ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได ตามความถนัด
และตามความสามารถของนักเรียน รวมทั้ง ไผท สิทธิสนุทร (2543: 23) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT ทําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่สนุกสนานเต็มศักยภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียน
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่องไมรูจบ 
  1.2 การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่คํานงึถึงผูเรียนเปน
สําคัญ เปนการฝกคิดที่มุงเนนใหนักเรียนคิดคําตอบจากสถานการณที่กําหนดให ตามสัญลกัษณของ
สีหมวกแตละสี โดยสีของหมวกจะกําหนดทิศทางการคิด เพ่ือใหผูเรียนคิดไปในทิศทางเดียวกนั และ
สามารถคดิพจิารณาสถานการณแตละสถานการณไดถึง 6 ดาน ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดหลักในการจัด 
การเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ของคลอส แมร และ ริบเปด (สมเจตน ไวยาการณ.  2530: 4; อางอิงจาก 
Klausmeir; & Ripple.  1971) ที่กลาววา การคิดอยางมทีิศทางหรือมีจุดมุงหมาย เปนรากฐานทีส่ําคัญ
ของการเรยีนรูและการแกปญหาของบคุคล ทั้งน้ีเพราะในการเรียนรู และการแกปญหานั้นบุคคลตองใช
ความคิด หรือประสบการณเดิม หรือขอมูลเดิมมาคิดเชื่อมโยงกับขอมูลที่มีอยูใหม ที่ไดรับมาทําความเขาใจ
กับปญหาน้ันๆ ในลักษณะตางๆ และใชความรูที่ไดในการคนหาแนวทางใหมๆ  ในการเรียนรูและแกปญหา 
ซึ่งเปนการสงเสริมความคิดของผูเรียนใหกวางไกลออกไปยิ่งขึ้น และชาตรี สําราญ (2543: 71) ที่กลาววา 
การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนไดฝกคิดรวมกัน
เปนกลุม บรรยากาศในการฝกคิดเต็มไปดวยการยอมรับ มีความอิสระในการคดิ และการแสดงออก 
ไมเครงเครียด ไมมีการวิพากษวิจารณ ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รวมทั้งนิรมล จันทรศิริ. 
(2551: 75) ที่กลาววา วิธีคดิแบบหมวกคิด 6 ใบ นี้จะชวยใหสามารถสํารวจหัวขอตางๆ ไดครบถวน
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ทุกแงมุม วิธคีิดแบบหมวกคิด 6 ใบมีเปาหมายสําคัญคือ ทําใหการคิดงายขึ้นโดยผูคิดรับมือกับเร่ือง
หน่ึงเรื่องเดียวในแตละครั้ง ชวยใหผูคิดสามารถจัดการแตละอยางแยก จากกัน 
 จากเหตผุลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบ 
หมวกคิด 6 ใบ มีรูปแบบการจัดการเรยีนรูที่แตกตางกนั แตมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางมีกระบวนการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียน และ
หลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู
แบบหมวกคิด 6 ใบ ผลจากการศึกษา วิจัยได ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบทีต่อบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน ใหรูจัก
การคิดอยางมีเหตุผล ใชเทคนิคการพฒันาสมองซีกซายและสมองซีกขวาไดอยางสมดุล ดวยการ
จัดลําดับขั้นการเรียนการสอนที่พัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางตอเนื่อง ทําใหรูจักคนควาหา
ความรูดวยตนเอง รูจักคิดไตรตรอง แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักใน
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พุมม่ัน (2543: 12 – 13) ที่กลาววา 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกิจกรรมการเรยีนรูที่เหมาะกบัผูเรียนทุกลักษณะ โดยกิจกรรมบาง
ชวงจะตอบสนองใหผูเรียนมีความสขุในการเรียนในชวงกจิกรรมทีต่นถนัด และรูสึกทาทาย ในชวงที่
ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกันไป และ สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542: 28) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูที่เปนของตนเอง โดยใชเทคนิคพัฒนา
สมองซีกซายและซีกขวาใหทํางานรวมกันไดอยางสมดุล โดยรูจักตนเองและผูอ่ืน ทําใหเกิดการพัฒนา
สติปญญา รวมทั้ง ศุภณี ธรรมปติ (2546: 69) ที่กลาววา วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวธิกีาร
จัดการเรยีนรูที่ใหความสําคญักับความแตกตางระหวางบคุคลมากกวาการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิเน่ืองจาก
มีกิจกรรมทีห่ลากหลายสามารถตอบสนองผูเรียนแบบตางๆ ไดมากกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติที่มัก
อยูในรูปแบบของการบรรยาย และยังคํานึงถึงหลักจิตวิทยา เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพในตัวให
เกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตกมล บุญประเสริฐ 
(2552: 90 – 93) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ทําใหนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงเปนขอสนับสนุนดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
  2.2 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากการจัด การเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใช
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คําถาม เพ่ือพัฒนาการคิดอยางเปนระบบของผูเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนผูเรียนใหสามารถคิดและ
ตั้งคําถามจนเกิดความสนใจใฝรูและคิดหาคําตอบที่ถูกตอง การใชคําถามในการเรียนรูหมวกคิด 6 ใบ ที่
บอกใหทราบวาผูสอนตองการใหผูเรียนคิดไปในทิศทางใด ซึ่งเปนแนวทางที่ชวยเพ่ิมพูนทักษะการคิดของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักในการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
ของทิศนา แขมมณี (2546: 40) ที่กลาววา การคิดแบบหมวกคดิ 6 ใบ ชวยสรางวธิีที่ดีที่สุดสําหรับ
ผูเรียนในการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูและไมสรางความขัดแยงกับบุคคลที่อยูรวมกันในสังคม เพราะ
การคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ มีจุดยืนเดียวกันถึงแมจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน ประกอบกับการเรียนรู
โดยอาศัยทักษะกระบวนการกลุมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ปรียาภรณ 
โพธิ์บัณฑิต (2544: 60 – 65) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ทําใหนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัยสูงขึ้น คาเฉลีย่ของคะแนนการวาดภาพระบายสีของนักเรียน
สูงขึ้น นอกจากนี้การประเมินตนเองและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนพบวา การจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ สงเสริมความสามารถในการคิดของนักเรียน รวมทั้ง 
สุพรรณิการ สุทธหลวง (2551: 67) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ทําใหนักเรียน
สามารถคิดไดอยางหลากหลาย หรือคิดแบบอเนกนัย ในดานนั้นๆ ผูเรียนจะมุงคิดในแตละดานเพียง
อยางเดียว เกิดบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึน้ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอํานาจ 
แสงศรี (2548: 58) ที่กลาววา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และกลุมที่ใช
กระบวนการจดัการเรียนรูแบบปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนกลุม
ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี
เร่ืองลิลิตตะเลงพาย สูงกวานักเรียนกลุมที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงเปนขอสนับสนุนดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 3. การศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
ผลจากการศึกษาวิจัยได ดังน้ี 
  3.1 นักเรียนทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ซึ่งสอดคลองกับ บรูเนอร และคณะ (Bruner.  
et al.  1966: 78) ที่กลาววา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ
ขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิงดวย
การจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรบั ตลอดจนเปนกระบวนการเกี่ยวกบั
การนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผลเหมาะสม และ เพียเจต (Piaget.  1969: 58) ให
ทัศนะเกีย่วกบัการคิดไววา เปนการกระทําสิ่งตางๆ ดวยปญญาใน 2 ลักษณะ คอื เปนกระบวนการ
ปรับโครงสราง โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการ
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เปลี่ยนโครงสราง โดยการปรับประสบการเดิมใหเขากับความจริงที่รับรูใหม บุคคลจะใชความคิดสอง
ลักษณะนี้รวมกันเพ่ือปรับความคิดของตนใหเขาใจสิ่งเรามากที่สุด รวมทั้ง สายัญ โพธิ์สุวรรณ (2548: 58) 
ที่กลาววา ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร 
โดยวิธีโยนิโสมนสิการ พบวา นักเรียนมีคะแนน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังการสอน
สูงกวาคะแนนกอนการสอนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย 
ของ พรศิริ นิลฉวี (2552: 98 – 100) ที่กลาววา ผูเรียนจะมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เม่ือจัดสถานการณที่กระตุนใชคําถามใหคิด เพ่ือใหเกิดทักษะในการสังเกต การสรุปวิเคราะห อางอิงอยาง
สมเหตุสมผลดวยกิจกรรมการเรยีนรูสอดคลองกบัความถนัดของผูเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคนิค 4 MAT จึงเปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของผูเรียน 
 จากเหตผุลดังกลาว จึงเปนขอสนับสนนุดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  3.2 นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิด อยาง
มีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 ซึ่งสอดคลองกับ จีรนันท วงศกอม 
(2552: 68) ที่กลาววา ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่เรียนวทิยาศาสตร โดยจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน และ คชาภรณ คลังชํานาญ 
 (2547: 60) ทีก่ลาววา ผลของการสอนคิดโดยใชเทคนคิหมวกคิด 6 ใบ ดวยวิธีสอนตางกันที่มีตอการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 พบวา ผลการคิดวิจารณญาณจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
สูงกวาผลการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่.05 และผลการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชวงชั้นที่ 3 จากการจัดการเรียนรู คิดดวยเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไมแตกตางกัน 
รวมทั้ง สมันตา วีรกลุ (2547: 90) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบทําใหนักเรียน
เพลิดเพลินในการคิดและทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นารี เจนสาริกร (2548: 58) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูที่สงเสริมกิจกรรมหมวกคิด 6 ใบ ที่มี
ตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถทําใหนักเรียนมีการคิดอยางรอบคอบ กระตือรือรน
ที่จะมีสวนในกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนัน้ การจัดการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มุงให
นักเรียนแสดงการตัดสินใจ เพ่ือหาความถูกตอง และขอสรุปสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด 
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้น 
 จากเหตผุลดังกลาว จึงเปนขอสนับสนนุดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ผูสอนควร
ทําความเขาใจขั้นตอนการจัดการเรียนรูแตละขั้นเปนอยางดี มีความอดทนในการรอฟงความคิดเห็น
ตางๆ จากผูเรียน ใสใจและใหคําชี้แนะอยางทั่วถึง ไมลําเอียงหรืออคติ สรางความรูสึกเปนกันเองระหวาง
ผูเรียนและผูสอน 
  1.2 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ผูสอนควร
แนะนําใหผูเรียน รูจักการจัดการเรียนรูแตละแบบ กอนเริ่มทํากิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนทราบ
และเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความถนัดของผูเรียนที่ตนรับผิดชอบอยางเพียงพอ 
  1.3 ในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ ผูสอน
ควรใหกําลังใจเม่ือผูเรียนสามารถทําสิ่งตางๆ ไดถูกตอง เชน ปรบมือให ชม ใหดาว ใหรางวัล เพ่ือผูเรียน
จะรูสึกภูมิใจ เกิดความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออกมากขึ้น  
  1.4 ในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบแตละคร้ัง 
ผูสอนควรมีกิจกรรมและใชสื่อที่มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียนในแตละชั้น โดยเนน
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติรวมกัน และแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยใหผูเรียน
ไดแสดงความสามารถออกมาในทางที่เหมาะสม 
  1.5 ในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ กิจกรรม
บางกิจกรรมตองใชเวลาคอนขางมาก ผูสอนควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม อ่ืนๆ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ หรือระดับชั้นอ่ืนๆ 
  2.2 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
ที่มีตอตัวแปรอ่ืน  ๆเชน ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดยืดหยุน การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
เปนตน เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหมตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากวธิอ่ืีนๆ เชน การจัดการเรยีนรูแบบ 
CIPPA MODEL การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู การจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา เปนตน 
  2.4 ควรนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
ไปศึกษาวิจัยกับประชากรและกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เชน กับผูเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 
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ภาคผนวก ก 
 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.2 
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 - ดัชนีคาความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
  คิดอยางมีจารณญาณ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี ้มีขอสอบทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 40 นาที 
 2. แบบทดสอบฉบับน้ี เปนแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับตัวเลือก ก ข ค ง จ ในกระดาษคําตอบ
ดังตัวอยาง 
   

ขอ ก ข ค ง จ 
0      

 
  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชเครื่องหมาย =  ขีดทับคําตอบเดิม แลวจึงเลือกคําตอบใหม 
ดังตัวอยาง 
  

ขอ ก ข ค ง จ 
0      

 
 3. แตละขอมีคําตอบที่ถกูตองเพียงคาํตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือไมตอบ ถือวา 
ไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 4. หามขีดเขียนทําเครื่องหมายหรือทําสัญลกัษณใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 5. ถามีขอสงสัยใหยกมือถามอาจารยผูคุมสอบ 
 6. เม่ือทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหสงกระดาษคําตอบและแบบทดสอบที่อาจารยผูคุมสอบ 
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1. วิชาเศรษฐศาสตรมาจากรากศัพทเดิมคือ Oikonomikos ซึ่งมีความหมายวาอยางไร  
 ก. การบริหารภาครัฐ  
 ข. การบริหารงานบุคคล 
 ค. การประกอบธรุกิจเอกชน 
 ง. การซื้อขายสินคาและบริการ 
 จ. การจัดการกิจกรรมในครัวเรือน 
2. ปญหาทางเศรษฐศาสตร จะเกิดขึ้นเม่ือ  
 ก. คนตัดสินใจไมไดในการเลอืกของ 2 อยาง 
 ข. สินคาที่ผลติขึน้ไมเปนที่สนใจของผูบริโภค 
 ค. คุณพอทํางานหนัก แตไมไดรับคาตอบแทน 
 ง. ทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของคนไมจํากัด 
 จ. ราคาสินคาแพงขึ้นในขณะที่รายไดครัวเรือนลดลง 
3. ขอใดไมใชการเลือกตามหลกัเศรษฐศาสตร  
 ก. นักเรียนเลือกเรียนแพทยแทนวิศวะ 
 ข. นักเรียนเลือกเสื้อสีแดงแทนสีเหลือง 
 ค. นักเรียนเลือกทองเที่ยวแทนซื้อกางเกงยีนส 
 ง. นักเรียนเลือกซื้ออาหารแทนหนังสือการตูน 
 จ. นักเรียนเลือกขึ้นรถแท็กซี่แทนรถประจําทาง 
4. เปาหมายสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรคือขอใด  
 ก. สมศรีหาทางใชทรัพยากรทีมี่อยูจํากัดใหมากที่สุด 
 ข. สมชายหาทางตอบสนองความตองการทีมี่ไมจํากัดใหมากที่สุด 
 ค. สมพรหาทางผลิตสินคาใหมีตนทุนต่ําเพือ่ตอบสนองความตองการตนเอง 
 ง. สมหมายหาทางจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไปใชในทางที่เกิดประโยชนสูงสุด 
 จ. สมหญิงหาทางพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนําทรัพยากรที่มีจํากัดไปผลิตสินคาใหมากที่สุด 
5. ขอใดเปนเศรษฐศาสตรมหภาค  
 ก. รายรับและรายจายของครัวเรือน 
 ข. พฤติกรรมการออมครัวเรือนในประเทศ 
 ค. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
 ง. การเขาดําเนนิงานกิจการที่เคยเปนของรัฐโดยเอกชน 
 จ. การกําหนดราคาปจจัยการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
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6. ขอใดที่ไมใชการสรางประโยชนทางเศรษฐศาสตร  
 ก. การใชบริการ 
 ข. การเปลี่ยนรูป 
 ค. การเลื่อนระยะเวลา 
 ง. การใชทรัพยากรใหมากที่สุด 
 จ. การแลกเปลีย่นสินคาและบริการ 
7. ในกรณีที่สินคาที่ขายราคาสงูขึ้น จะทาํใหผูขายเต็มใจจะขายสนิคาในปริมาณมากขึน้ เปนการกลาว
ที่เกี่ยวของกับขอใด  
 ก. กฎธรรมชาต ิ    
 ข. กฎของอุปทาน 
 ค. กฎของอุปสงค    
 ง. ผูซื้อไดราคาถูกจึงซ้ือมากขึ้น 
 จ. ผูขายไดราคาดีจึงขายมากขึ้น 
8. ถาปริมาณความตองการหรือปริมาณอุปสงคตอสินคาในตลาดมีมากเกินกวาปริมาณสินคาที่ผูผลิต
ยินดีจะขายใหจะมีผลในขอใด  
 ก. ราคาสินคาจะตรึงอยูในระดบัเดิม  
 ข. ราคาสินคามีแนวโนมจะปรับตวัลดลง 
 ค. ราคาสินคามีแนวโนมจะปรับตวัสูงขึ้น 
 ง. ราคาสินคาจะปรับตวัขึ้นๆ ลงๆ ไมแนนอน 
 จ. ราคาสินคาจะปรับตวัคงทีและจะผกผันตามมา 
9. ปนี้ผลผลิตลองกองออกสูทองตลาดมากกวาทุกป แตผูซื้อลองกองมีความตองการลองกองเทาเดิม 
ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร  
 ก. ราคาลองกองถูกลง   
 ข. ราคาลองกองเทาเดิม 
 ค. ราคาลองกองแพงขึ้น   
 ง. ราคาลองกองถูกลงและแพงขึ้น 
 จ. ราคาลองกองแพงขึ้นตลอดทั้งป 
10. สถานการณตอไปน้ี ขอใดกอใหเกิดอุปสงคตอสินคา  
 ก. พัชราภาขายสมโอใหลูกคา 
 ข. อารยาซื้อชาเขียวจากรานขายของ 
 ค. อรจิราเดินผานรานรองเทาแลวรูสึกอยากได 
 ง. ชาลิดาเปนนักเรียนจึงจําเปนตองใชคอมพิวเตอร 
 จ. บริษัทแหงหน่ึงสํารวจความตองการใชยาสีฟนของประชาชน 
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11. ขอใดคือภาวะดุลยภาพ  
 ก. ราคาซื้อเทากับราคาขาย 
 ข. ปริมาณเสนอซื้อเทากับราคาขาย 
 ค. ปริมาณสินคามีจํานวนเทากบัผูซื้อ 
 ง. อุปสงคสวนเกินเทากับอุปทานสวนเกิน 
 จ. เกิดอุปสงคและอุปทานตอสนิคาในอัตราสวนคงที ่
12. "นิยมไทย ใชของไทย" มีความเกี่ยวของกับขอใด  
 ก. การผลิต   
 ข. การบริโภค  
 ค. การบริการ   
 ง. การแลกเปลีย่น 
 จ. การกระจายรายได 
13. ขอใดคือเหตุผลสําคัญทีท่ําใหผูบริโภคซ้ือสินคาไมไดคุณภาพตามความตองการ  
 ก. สินคามีราคาที่ถูกมาก    
 ข. ปริมาณที่มีจํากัดของสินคา   
 ค. ราคาและอายขุองสินคาและบริการ  
 ง. กรรมวิธีการขายที่จูงใจใหซื้อสินคาและบริการนั้น 
 จ. การโฆษณาหรือการแสดงฉลากที่ไมถูกตองตามความเปนจริง 
14. ขอใดแสดงถึงการเปนผูบริโภคที่ดีและมีสวนชวยเหลือประเทศชาติ  
 ก. ซื้อสินคาที่ผลติในประเทศไทย  
 ข. ซื้อสินคาที่ผลติในประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพดีเลิศแมราคาสูง 
 ค. ซื้อสินคาที่ผลติในประเทศไทยมีราคาถูกและคุณภาพพอใชได    
 ง. ซื้อสินคาที่ผลติในประเทศไทยมีราคาสูงและตรงใจผูใชในครัวเรือน 
 จ. ซื้อสินคาที่ผลติในประเทศไทย ตรงใจผูใชและไดคุณภาพมาตรฐาน 
15. เม่ือนักเรียนตองการซื้อนมสด ควรพิจารณาสิ่งใดเปนสําคัญ  
 ก. ราคาสินคา   
 ข. วันหมดอายุ  
 ค. สถานที่ผลติ     
 ง. สวนประกอบ 
 จ. คุณภาพของรสชาต ิ
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16. เพราะเหตใุดจึงตองมีการคุมครองผูบริโภค  
 ก. ผูบริโภคจะไดซื้อสินคาในราคาถูก 
 ข. ผูบริโภคจะไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
 ค. ผูบริโภคจะไดเลือกสินคาตามความพอใจ 
 ง. ผูบริโภคจะไดรับความเสมอภาคในราคาสนิคา 
 จ. ผูบริโภคจะไดรับความปลอดภัยในการบริโภคสินคา 
17. คุณธรรมขอใดที่ผูผลิตหรือผูประกอบการควรคํานึงถึงมากที่สุด  
 ก. มยุรีมีความซื่อสัตย ไมเอาเปรียบผูบริโภค  
 ข. อรทัยขยันทํางาน รักษาความสะอาดสถานที่ 
 ค. อาภาพรรักษาสิ่งแวดลอม พรอมคืนกําไรใหลูกคา 
 ง. เอกราชมีความตรงตอเวลา ใสใจตอความทันสมัยของผลผลติ 
 จ. ไชยาใหสวสัดิภาพที่เหมาะสมแกลูกจาง รักษาความสะอาดสถานที่ 
18. กอนตัดสินใจลงนามซื้อสินคาและบริการ ผูบริโภคจะตองปฏิบัติอยางไร  
  ก. ตอรองราคาซื้อขายใหยุตธิรรม  
 ข. สอบถามผูเคยลงนามในสญัญาซื้อขายมากอน 
 ค. ทําสัญญาระหวางผูซื้อและผูขายสินคาและบริการ 
 ง. ตรวจสอบสญัญาวาเปนธรรมหรือถูกเอาเปรียบหรือไม  
 จ. แจงตอนายทะเบียน ณ ที่ทาํการอําเภอใหถูกตองกอน 
19. ขอใดคือลักษณะเดนที่สําคญัของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
 ก. รัฐบาลเขามาแทรกแซงในทุกกรณี  
 ข. การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคา 
 ค. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางดานรายได 
 ง. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกกรณี 
 จ. การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคาโดยวางแผนจากรัฐบาล 
20. ขอใดมิใชสาเหตุที่ตองมีการคาระหวางประเทศ  
 ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน  
 ข. ตนทุนการผลติของแตละประเทศไมเทากัน 
 ค. รสนิยมในการบริโภคแตกตางกันในแตละประเทศ 
 ง. ระบอบการปกครองที่แตกตางกันของประเทศตางๆ 
 จ. ความไมเทาเทียมกันของการเจรจาตอรองทางการคา 
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21. เปาหมายทางเศรษฐกิจของกลุมอาเซียน คือขอใด  
 ก. รวมมือกันพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
 ข. รวมมือกันกีดกันสินคาเขาจากประเทศนอกกลุม 
 ค. รวมมือกันพัฒนาการอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
 ง. รวมมือกันพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
 จ. สงเสริมการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกใหมีลักษณะเปนเขตปลอดภาษี 
22. เพราะเหตใุด ประเทศสมาชกิอาเซียนจึงตองมีการตกลงกันในการผลติสินคาเฉพาะที่ตนถนัด  
 ก. เพ่ิมการคาระหวางประเทศสมาชิกใหมากขึ้น 
 ข. ลดการผลิตสนิคาที่ซ้ําซอนกัน ตนทุนการผลิตต่ําลง 
 ค. มีอํานาจในการตอรองกับประเทศหรือกลุมประเทศคูคา   
 ง. เปนการรวมมือกันพัฒนาการอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
 จ. ชักจูงประเทศอื่นๆ ใหเขามาลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน 
23. ธนาคารแหงประเทศไทยคอืนายธนาคารของธนาคารพาณิชยหมายความวาอยางไร  
 ก. ธนาคารแหงประเทศไทยถอืหุนใหญในธนาคารพาณิชย    
 ข. ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนดการเก็บภาษีอากรภาคเอกชน 
 ค. ธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมกํากบัดูแลธนาคารพาณิชย 
 ง. เงินของธนาคารพาณิชยตองฝากกับธนาคารแหงประเทศไทยเทานัน้ 
 จ. ประธานของธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธานกติตมิศักดิ์ของธนาคารพาณิชย 
24. สถาบันทีท่ําหนาที่เปนตวักลางระหวางผูออมกับผูตองการใชเงิน เรยีกวาอะไร  
 ก. ธนาคาร  
 ข. ธนาคารชาต ิ
 ค. ธนาคารกลาง         
 ง. สถาบันการเงนิ  
 จ. นาคารพาณิชย 
25. ในชวงทีเ่ศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอยางไร  
 ก. ใชจายมากขึ้นเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  
 ข. เก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเพื่อเพ่ิมเงินคงคลัง 
 ค. ใชจายใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณรายจาย 
  ง. เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยใหประชาชนนําเงินมาฝากมากขึ้น 
 จ. ลดการกูยืมเงินจากตางประเทศเพื่อลดภาระจากการกอหนี้ 
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26. ขอใดไมใชเหตุผลที่เราออมทรัพยไวกบัสถาบันการเงิน  
 ก. เก็บรักษางาย 
 ข. ไดผลตอบแทน 
 ค. มีสภาพคลองสูง 
 ง. มีความมั่นคงปลอดภัย 
 จ. ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา 
27. ในสมัยรัฐบาลใดที่เริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติของประเทศไทย  
 ก. จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 ข. จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต   
 ค. จอมพลถนอม กิตติขจร   
 ง. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
 จ. พลเอกชาตชิาย ชุณหะวัณ 
28. เพราะเหตใุดจึงตองมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ก. เปนแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล 
 ข. เปนแนวทางสําหรับการลงทุนในอนาคต 
 ค. เปนแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ  
 ง. เปนแนวทางการจัดสรรและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 จ. เปนแนวทางการผลิตสินคาและบริการของประเทศทัว่โลกใหสูงขึ้น 
29. จุดมุงหมายที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจคือขอใด  
 ก. การเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาต ิ  
 ข. การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคาและบรกิาร 
 ค. การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตของประเทศ 
 ง. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของประเทศ 
 จ. การเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกสินคาและบริการ 
30. นักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมในขอใดทีแ่สดงวายึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. สรางชุมชนที่เขมแข็ง   
 ข. ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอก 
 ค. บันทึกรายรับ-รายจายเปนประจําทุกวัน 
 ง. ไมไปเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือนเพ่ือประหยัดรายจาย 
 จ. จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวดัฉบับน้ีใชวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคําถามทั้งหมด 
30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 40 นาที 
 2. แบบทดสอบวดัฉบับนี ้ เปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับตัวเลอืก ก ข ค ง ใน
กระดาษคําตอบดังตัวอยาง 
 

ขอ ก  ข ค ง 
0     

 
  ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหมใหขีดทับคําตอบเดิมแลวจึงเลือกคําตอบใหม 
 

ขอ ก  ข ค ง 
0     

 
 3. แตละขอมีคําตอบที่ถกูตองเพียงคาํตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือไมตอบ ถือวา 
ไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 4. หามขีดเขียนทําเครื่องหมายหรือทําสัญลกัษณใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 5. ถามีขอสงสัยใหยกมือถามอาจารยผูคุมสอบ 
 6. เม่ือทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหสงกระดาษคําตอบและแบบทดสอบที่อาจารยผูคุมสอบ 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 1 – 5 
 สถานการณที่ 1 
  
 
 
 
 
 
1. จากบทความ ปญหาคืออะไร  
 ก. สัตวปาสูญพันธุ 
 ข. พ้ืนที่ปาโดนทําลาย 
 ค. ชาวบานทําลายปาไม 
 ง. เกิดไฟปาทางตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน      
2. ขอมูลใดไมเกีย่วของกับบทความ  
 ก. ไฟปาเกิดขึ้นที่จังหวัดเลย 
 ข. ไฟปาเกิดจากชาวบานจุดขึน้ 
 ค. ไฟปาปองกันไดโดยขุดแนวกั้นไฟ 
 ง. ไฟปาทําใหสญูเสียทรัพยากรธรรมชาต ิ     
3. “ไฟปากับภัยแลงมาดวยกนัแบบเกาะตดิ” จากขอสรุปมีหลักการอะไรที่ทําใหเปนจริง  
 ก. มีใบไมเปนเชือ้เพลิงอยางดี 
 ข. มีลมพัดทําใหไฟลุกไหมเร็ว 
 ค. ฤดูแลงอากาศแหงจะทําใหไฟติดดี 
 ง. เกิดการเสียดสีของกิ่งไมทําใหไฟติด     
4. เม่ือเกิดไฟไหมปานักเรียนคิดวาเหตุการณใดจะเกิดเปนอันดับตอไป  
 ก. หนาดินถูกทําลาย 
 ข. ฝนไมตกตามฤดูกาล 
 ค. สัตวปาหายากสูญพันธุ 
 ง. พ้ืนที่ปาไมอุดมสมบูรณ    
5. สิ่งใดสงผลกระทบโดยตรงทําใหพ้ืนที่ปาหายไปจํานวนมาก  
 ก. การตัดไมทําลายปา 
 ข. การทําไรเลื่อยลอย 
 ค. ไฟปาและความแหงแลง 
 ง. การเพิ่มจํานวนของประชากร  

พ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ในชวงฤดแูลง พ้ืนที่ปาจะถูกไฟไหมกินพ้ืนที่
หลายตารางกโิลเมตร สงผลกระทบให พ้ืนที่ปาหายไปเปนจํานวนมาก สัตวปาหายากสูญพันธุ
และลดนอยลงไปทุกป การปองกัน คือ การทําแนวกั้นไฟ การรณรงคใหชาวบานไมจุดไฟเพื่อลา
สัตว พ้ืนทีเ่สีย่งตอภัยแลงจะเปนพ้ืนที่ประสบปญหาไฟปาอยางรุนแรง ดังนั้นขอสรุปในตรงนี้ คือ 
ไฟปากับภัยแลงมาดวยกันแบบเกาะติด 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 6 – 10 
 สถานการณที่ 2 
  

 
 
 
 

 

6. จากบทความใจความสําคญัคืออะไร  
 ก. สจ.ตายเพราะผีแมมาย 
 ข. สจ.ตายเพราะกินยาฆาแมลง 
 ค. สจ. ตายเพราะไมมีเครื่องลางของขลัง 
 ง. สจ.ตายเพราะเสนเลือดในสมองแตก      
7. บุคคลใดที่นักเรียนคิดวานาเชื่อถือมากที่สุด  
 ก. ครู 
 ข. แพทย 
 ค. ชาวบาน 
 ง. พยาบาล         
8. บุคคลใดนาเชือ่ถือมากที่สุด เพราะเหตุใด  
 ก. ครู เพราะครูเปนผูมีความรูและใกลชิดชาวบานมากที่สดุ 
 ข. แพทย เพราะแพทยมีความรูเกี่ยวกบัเรื่องโรคตาง ๆ 
 ค. ชาวบาน เพราะเชื่อวาผีแมมายจะฆาผูชายเทานั้น 
 ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเปนบุคคลที่ใหการรักษาผูปวย   
9. จากสถานการณนักเรียนสรุปประเด็นสําคญัไดอยางไร  
 ก. โรควูบจะพบเฉพาะพื้นที่เขตรอนเทานั้น 
 ข. โรควูบปองกนัไดโดยงดใชยาฆาแมลง 
 ค. โรคผีแมมายพบในภาคอีสานเทานั้น 
 ง. โรคผีแมมายสามารถปองกันได      
10. วารุณีวูบดบัคารถ แพทยลงความเห็นโรคเสนเลือดในสมองแตก ไมใชโรคผีแมมาย ขอใดเปน
ขอตกลงเบื้องตนที่แพทยระบุไดถูกตอง  
 ก. วารุณีเปนผูหญิง 
 ข. วารุณีเปนเกษตรกร 
 ค. วารุณีเปนชาวอิสาน 
 ง. วารุณีเปนคนวานรนิวาส 

สจ.หนุมวานรนิวาสเสนเลือดในสมองแตกวูบดับคารถ ลือเหตุเพราะผีแมมายทําผูชายตาย 
มาแลวหลายคน จนตองหาเครื่องรางของขลังปองกันทั้งปลัดขิก ทาเล็บแดง นุงผาถุง  

ครูเผยเหตชุาวบานไหลตายเปนเพราะยาฆาแมลงที่ชาวบานใช แพทยลงความเห็นวาเสนเลือด
ในสมองแตกเฉียบพลัน และหัวใจหยุดเตนทันที (หนังสือพิมพขาวสด วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2548 หนา 11) 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 11 – 15 
 สถานการณที่ 3 
  
 
 
 
 
11. จากสถานการณปญหาคืออะไร  
 ก. สิงโตลืมเงินไวในหาง 
 ข. สิงโตรวมมือกับหางสรางเรื่อง 
 ค. หางพารากอนสรางเรื่องขึ้น 
 ง. ทุกฝายไมเชื่อวาจะเปนเรื่องจริง      
12. นักเรียนเชื่อถอืบุคคลใดมากที่สุด  
 ก. สิงโต 
 ข. นักขาว 
 ค. พนักงาน 
 ง. เจาของหาง         
13. บุคคลใดนาเชือ่ถือมากที่สุด เพราะเหตุใด  
 ก. สิงโต เพราะเปนเจาของเงิน 
 ข. พนักงาน เพราะเปนบุคคลที่พบเงิน 
 ค. เจาของหาง เพราะเปนเจาของสถานที ่
 ง. นักขาว เพราะเปนผูมีความรูเรื่องวิจารณขาว     
14. เหตุผลใดที่ทาํใหทุกฝายไมเชื่อการทําความดีของพนักงาน  
 ก. เงินไมบริสุทธิ ์
 ข. เงินสดมีจํานวนมาก 
 ค. พนักงานเก็บแลวคืนเจาของ 
 ง. พนักงานพบเงิน เงินมีครบจํานวน      
15. ขอความใดสนับสนุนใหพนักงานเก็บเงินพรอมกับคืนเจาของ  
 ก. เปนขอตกลงของหาง 
 ข. พนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
 ค. พนักงานตองการคําชมเชย 
 ง. พนักงานอยากใหหางมีชื่อเสียง      
    

สิงโตลืมเงินสด 1 ลานบาท ในรถเข็นของหางพารากอน พนักงานเก็บไดและสงคนืเจาของ 
แตมีเสียงวิพากษวิจารณตาง ๆ นานา ฝายหางพารากอนออกมายืนยันวาเปนเรื่องจริง ไมใชการจัด
ฉาก ไมใชการสรางภาพพจนของหาง ฝายสิงโตออกมาชี้แจงที่ผูคนสงสัยวาทําไมตองพกเงินสดถึง 
1 ลานบาท สงิโตยืนยันวาเงินที่ได มาจากการถายละคร 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 16 – 19 
 สถานการณที่ 4 
  
 
 
 
 
16. ปญหาที่สําคญัจากสถานการณคือ  
 ก. การกินของเย็นกับการมีประจําเดือน 
 ข. กินของเย็นสงผลตอการมีประจําเดือน 
 ค. การหามกินของเย็นในชวงมีประจําเดือน 
 ง. ความเชื่อเกี่ยวกับการรบัประทานของเยน็ในชวงมีประจําเดือน   
17. ขอความใดไมเกี่ยวของกับบทความ  
 ก. การรักษาสุขภาพตอนมีประจําเดือน 
 ข. การเลิกดื่มนํ้าเย็นในชวงมีประจําเดือน 
 ค. การรับประทานของเย็นในชวงมีประจําเดือน 
 ง. การเลือกรับประทานอาหารในชวงมีประจําเดือน    
18. “หามกินนํ้าแข็งหรือของเย็น” หลักการใดทําใหขอความเปนจริง  
 ก. ของเย็นทําใหเลือดแข็งตวั 
 ข. ของเย็นทําใหเจ็บบริเวณทอง 
 ค. ของเย็นทําใหเลือดไหลเวยีนไดไมดี 
 ง. ของเย็นทําใหการไหลเวียนเลือดสะดุด      
19. บุคคลใดปฏิบตัิไมถูกตอง  
 ก. มาชาเลิกกินน้ําแข็ง 
 ข. เข็มกินไอศกรมีวอลล 
 ค. อ้ัมกินนํ้าเย็นในปริมาณนอย 
 ง. เมยกินน้ําหวานในปริมาณนอย 
 
 
 
 
 
 

บางคนประจําเดือนมาทีไรตองหลีกเลี่ยงการกินนํ้าแข็ง หรือของเย็นทุกที นั่นเปนเพราะ
ความเชื่อที่มีมาแตเดิม แตในความเปนจริงแลว เราสามารถรับประทานน้ําแข็งหรือของเย็นได
ตามปกติ ในปริมาณที่ไมมากเกินไปลดการดื่มลงทีละนอย จนเลิกไดในที่สุด 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 20 – 23 
 สถานการณที่ 5 
  
 
 
 
 
 
20. บุคคลใดนาเชือ่ถือมากที่สุด  
 ก. เฟย 
 ข. ฟาง 
 ค. แกว 
 ง. ไมนาเชื่อถือทั้ง 3 คน       
21. นักเรียนมีหลกัการพื้นฐานอะไรจึงเชื่อบุคคลในขอ 20 
 ก. เชื่อเฟย เพราะผักสดสะอาดจะทําใหไดรับสารอาหารครบถวน 
 ข. เชื่อฟาง เพราะผักที่มีรอยกัดกินของแมลง เชื่อวามีสารพิษนอย แตปลอดภัยในระดับหน่ึง 
 ค. เชื่อแกว เพราะการเพาะปลกูตั้งแตเตรียมดินก็มีการใชยาปองกันแมลงกัดเมล็ดพันธุดวย 
 ง. ไมเชื่อทั้ง 3 คน เพราะไมมีหลักการพื้นฐานที่ถูกตอง    
22. จากสถานการณ ขอสรุปใดที่เปนไปไดอยางสมเหตุสมผลมากที่สุด  
 ก. ผักสดปลอดสารพิษชีวติแขง็แรง 
 ข. รับประทานอาหารสดสุขภาพแข็งแรง 
 ค. ผักปลอดสารพิษพบในผักที่มีแมลงกัดกิน 
 ง. หลีกเลี่ยงการรับประทานผกัเพราะไมปลอดภัย     
23. ขอความใดเปนเง่ือนไขที่ทําใหเชื่อวา ผักปลอดสารพิษตองมีรองรอยแมลงกัดกิน  
 ก. แมลงกินผักได คนก็กินผักได 
 ข. แมลงอาศัยและกินผักมีใบสีเขียว 
 ค. แมลงชอบกินผัก คนก็ชอบกินผัก 
 ง. ผักปลอดสารพิษ ทุกชวีิตยอมปลอดภัย 
 
 
 
 
 

เฟย ฟาง และแกวไปตลาดเพื่อหาซื้อผักสดไปใหแมทําอาหาร เฟยใหคําแนะนําวา “ควร
เลือกซื้อผักทีส่ด สะอาด สวยงาม เพราะดูนารับประทาน” แตฟางคานวา “ควรเลอืกผักที่มีใบมี
รองรอยแมลงกัดกินบาง เพราะเปนผักทีป่ราศจากยาฆาแมลงหรือมียาฆาแมลงนอย” แกวกลาววา 
“ผักที่มีรองรอยแมลงกัดกินปลอดภัยแนนอน” 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 24 – 27 
 สถานการณที่ 6 
  
 
 
 
 
 
24. จากสถานการณ ปญหาคืออะไร  
 ก. กัน ริท และโตโนหิวน้ํา 
 ข. กัน ริท และโตโนหลงปา 
 ค. กัน ริท และโตโนพบผลไมชนิดหนึ่ง 
 ง. กัน ริท และโตโนไมแนใจผลไมกินแทนน้าํได     
25. บุคคลใดนาเชือ่ถือมากที่สุด  
 ก. ริท 
 ข. โตโน 
 ค. ริทกับกัน 
 ง. ริทกับโตโน         
26. ถานักเรียนเชือ่คําพูดของบุคคลใดในขอ 25 ใหบอกเหตุผลประกอบ  
 ก. เพราะริทเปนผูกลาตัดสินใจ 
 ข. เพราะริทกับโตโนมีความคดิสอดคลองกัน 
 ค. เพราะโตโนเปนผูที่มีหลักการปฏิบัตทิี่ถูกตอง 
 ง. เพราะริทมีความเห็นคลอยตามโตโนวาควรถามคร ู    
27. จากสถานการณนักเรียนสรุปประเด็นสําคญัไดอยางไร  
 ก. ผลไมปาสามารถรับประทานได 
 ข. ผลไมทุกชนิดกินทดแทนน้ําได 
 ค. ผลไมบางชนดิกินทดแทนน้ําได 
 ง. ผลไมที่ดีตองมีน้ําเปนสวนประกอบ  
 
 
 
 
 

กัน ริท และโตโน เดินทางเที่ยวปา กันรูสกึหิวน้ํา เขาพบผลไมชนิดหนึ่ง กันพูดวา “ใน
วิชาลูกเสือการดํารงชีวิตในปา ครูสอนวาผลไมบางชนดิสามารถกินแทนน้ําได” ริท “ถาอยางนั้น
ผลไมผลนี้กินแทนน้ําได” โตโน “เรายังสรุปไมไดหรอกกวาผลไมนีส้ามารถกินได เราควรนําไป
ถามครูกอน” 
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ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 28 – 30 
 สถานการณที่ 7 
  
 
 
 
 
28. “แพทยระบุการตายเกิดจากสารฟอกขาวในถั่วงอก” เหตุผลใดสนบัสนุนขอสรุปนี้  
 ก. สารฟอกขาวเจอในถั่วงอกมากที่สุด 
 ข. สารฟอกขาวทําใหผูบริโภคอาเจียนถึงขัน้เสียชีวติได 
 ค. อาหารสีขาวนารับประทาน อาจแฝงอันตรายไวภายใน 
 ง. สารฟอกขาวหากบริโภคในปริมาณมากจะทําใหเสียชวีิตได   
29. จากสถานการณขอใดถูกตองตามความเปนจริง  
 ก. หนอยเปนโรคภูมิแพ 
 ข. หนอยเสียชีวติเพราะไดรับยาผิด 
 ค. หนอยเสียชีวติจากสารฟอกขาวในถั่วงอก 
 ง. หนอยรับประทานผัดถั่วงอกแลวเสยีชวีิต     
30. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนลําดับสุดทาย  
 ก. แพทยใหยาฉดีและยากิน  
 ข. หนอยรับประทานผัดถั่วงอก 
 ค. แพทยชันสูตรสาเหตุการเสยีชีวติ 
 ง. แมไมเชื่อวารับประทานถั่วงอกแลวเสียชวีิต     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนอยรับประทานผัดถั่วงอก แลวอาเจียน แนนหนาอก แพทยจึงใหยาฉีดและยากินกอน
กลับบานจากนั้นไมนานหนอยก็เสียชีวติ แพทยตรวจแลวระบุสาเหตเุกิดจากสารฟอกขาวใน
ถั่วงอก แตแมไมเชื่อวารับประทานผัดถั่วงอกแลวเปนสาเหตุทําใหเสยีชีวติ 
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ตาราง 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ  
     วัฒนธรรม 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

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

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 

          

  1  0 +1 +1    0.67 16 +1 +1 +1    1 
  2 +1 +1 +1    1 17 0 +1 +1    0.67 
  3 +1 +1 +1    1 18 +1 +1 +1    1 
  4 +1 +1 +1    1 19 +1 +1  0    0.67 
  5 +1 +1 +1    1 20 +1 +1 +1    1 
  6 +1  0 +1    0.67 21 +1 +1 +1    1 
  7 +1 +1 +1    1 22 +1 +1 +1    1 
  8 +1 +1 +1    1 23 +1 +1 +1    1 
  9 +1 +1 +1    1 24 +1 +1 +1    1 
10  0 +1 +1    0.67 25 +1 +1 +1    1 
11 +1 +1 +1    1 26 +1 +1 +1    1 
12 +1 +1 +1    1 27 +1 +1  0    0.67 
13 +1 +1 +1    1 28 +1  0 +1    0.67 
14 +1 +1  0    0.67 29 +1 +1 +1    1 
15 +1 +1 +1    1 30 +1 +1 +1    1 
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ภาคผนวก ข 
 
 - ตารางแสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ตารางคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี 
  วิจารณญาณ 
 - ตารางแสดงคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  ที่ทดสอบกอนเรียนและ หลังเรียนของกลุมทดลอง ที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 
 - ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ทดสอบกอนเรียน  
  และหลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 
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ตาราง 20 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
     การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ขอที่ 

คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

      

  1 0.50 0.34 16 0.75 0.47 
  2 0.36 0.32 17 0.45 0.37 
  3 0.58 0.36 18 0.65 0.42 
  4 0.69 0.47 19 0.51 0.42 
  5 0.48 0.37 20 0.48 0.37 
  6 0.42 0.52 21 0.57 0.25 
  7 0.67 0.57 22 0.42 0.57 
  8 0.43 0.27 23 0.69 0.34 
  9 0.36 0.23 24 0.44 0.33 
10 0.62 0.54 25 0.46 0.34 
11 0.52 0.58 26 0.58 0.35 
12 0.54 0.31 27 0.54 0.43 
13 0.62 0.45 28 0.53 0.31 
14 0.69 0.54 29 0.65 0.32 
15 0.65 0.26 30 0.70 0.32 

      

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอที่มี  
คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 ซึ่งมีความยากงายพอเหมาะ ไมยากหรืองายจนเกินไป 
และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งเปนขอที่แยกคนได และสามารถ
นําไปใชครั้งตอไปได โดยผลการคัดเลือกไดแบบทดสอบที่มีคาความยาก (P) ตั้งแต .36 – .69 และมี
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .23 – .58 
 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เทากับ  .79 
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ตาราง 21 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหวางกลุม 
    ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
คนที่ 

pre post D1 D² คนที ่
pre post D2 D² D1 - D2 (D1 -MD1) ² (D2 –MD2) ² 

             

1 13 18 5 25 1 11 20 9 81 -4 1.44 26.73 
2 18 19 1 1 2 16 19 3 9 -2 7.84 0.69 
3 11 17 6 36 3 19 20 1 1 5 4.84 8.01 
4 15 19 4 16 4 12 17 5 25 -1 0.04 1.37 
5 16 23 7 49 5 17 19 2 4 5 10.24 3.35 
6 12 17 5 25 6 15 22 7 49 -2 1.44 10.05 
7 14 18 4 16 7 11 19 8 64 -4 0.04 17.39 
8 16 18 2 4 8 19 24 5 25 -3 3.24 1.37 
9 19 19 0 0 9 21 24 3 9 -3 14.44 0.69 
10 13 16 3 9 10 14 20 6 36 -3 0.64 4.71 
11 17 23 5 25 11 19 20 1 1 4 1.44 8.01 
12 14 20 6 36 12 15 19 4 16 2 4.84 0.03 
13 18 22 4 16 13 12 19 7 49 -3 0.04 10.05 
14 12 17 5 25 14 16 19 3 9 2 1.44 0.69 
15 17 18 1 1 15 11 19 8 64 -7 7.84 17.39 
16 13 19 6 36 16 18 23 5 25 1 4.84 1.37 
17 18 20 2 4 17 26 26 0 0 2 3.24 14.67 
18 13 20 7 49 18 15 18 3 9 4 10.24 0.69 
19 14 19 5 25 19 18 20 2 4 3 1.44 3.35 
20 15 21 6 36 20 12 19 7 49 -1 4.84 10.05 
21 18 22 4 16 21 15 22 7 49 -3 0.04 10.05 
22 14 21 7 49 22 13 18 5 25 2 10.24 1.37 
23 10 18 8 64 23 16 20 4 16 4 17.64 0.03 
24 16 17 1 1 24 17 19 2 4 -1 7.84 3.35 
25 19 22 3 9 25 19 20 1 1 2 0.64 8.01 
26 17 19 2 4 26 11 17 7 49 -5 3.24 10.05 
27 15 22 7 49 27 17 22 5 25 2 10.24 1.37 
28 21 18 -3 9 28 14 19 5 25 -8 46.24 1.37 
29 16 20 4 16 29 18 21 3 9 1 0.04 0.69 
30 14 17 3 9 30 15 18 3 9 0 0.64 0.69 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
คนที่ pre post D1 D² คนที่ pre post D2 D² D1 - D2 (D1 -MD1) ² 

(D2 –MD2) 
² 

             

31 15 21 6 36 31 18 18 0 0 6 4.84 14.67 
32 22 22 0 0 32 17 19 2 4 -2 14.44 3.35 
33 15 18 3 9 33 23 21 -2 4 5 0.64 33.99 
34 12 16 4 16 34 14 21 7 49 -3 0.04 10.05 
35 16 21 5 25 35 19 20 1 1 4 1.44 8.01 
36 17 22 5 25 36 16 19 3 9 2 1.44 0.69 
37 17 19 2 4 37 20 20 0 0 2 3.24 14.67 
38 19 22 3 9 38 11 16 5 25 -2 0.64 1.37 
39 21 21 0 0 39 20 21 1 1 -1 14.44 8.01 
40 12 16 4 16 40 13 18 5 25 -1 0.04 1.37 

             

∑Χ  624 777 - - - 643 796 - - - - - 
             

Χ  15.60 19.43 - - - 16.08 19.88 - - - - - 
             

∑ D  - - 152 - - - - 153 - - - - 
             

∑ 2D  - - - 801 - - - - 859 - - - 
             

MD - - 3.80 - - - - 3.83 - - - - 
             

Σ(D1 -MD1) ² - - - - - - - - - 222.40 - 
            

Σ(D2– MD2) ² - - - - - - - - - - 273.82 
             

S.D. 2.84 2.06 2.39 16.72 -. 3.50 2.02 2.65 21.59 - - - 
             

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู
แบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกตางกัน โดยใช 
t-test for Independent Sample 
  กลุมทดลองที ่1 
   การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT     
    N1      = 40 
    ∑Χ1     = 624 
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    ∑Χ 2     = 777 

    1Χ      =  15.60 

    2Χ      =  19.43 
    ∑ 1D     = 152  
    MD1    = 3.80  
    ( )∑ − 2

11 MDD   = 222.40 
    

21 MDMDS −    = .357 
    

กลุมทดลองที ่2 
การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ    

    N2      = 40 
    ∑Χ1     = 643 
    ∑Χ 2     = 796 

    1Χ      =  16.08 

    2Χ      =  796 
    ∑ 2D     = 153  
    MD2    = 3.83  
    ( )∑ − 2

22 MDD  = 273.82 
    

21 MDMDS −    = .357 
 
 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 2 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช t-test for dependent 
sample 

  จากสูตร 
( )( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

N
DDN

D
t  

 
  เม่ือ  N    = 40 
    ∑D   = 152 
    ∑ 2D   = 801 
    ∑ 2)( D  = 23104 
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     t   =  
( )

140
23104()801)(40

152

−
−

 

      

     t   =  
( )

39
23104()32040

152
−

 

 

     t   =  
( )

39
8936
152  

 

     t   =  
13.229

152  

 

     t   =  
15.14
152

 

 
     t   = 10.05 
 
 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 3 นกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช  t-test for 
Dependent Sample 

  จากสูตร  t   =  
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N
DDN

D
 

 
  เม่ือ   N   = 40 
     ∑D   = 153 
     ∑ 2D   = 859 
     ∑ 2)( D  = 23409 
 

     t    =  
( )

140
23409()859)(40

153

−
−
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     t    =  
( )

39
23409()34360

153
−

 

 

     t    =  
( )

39
10951
153  

 

     t    =  
79.280

153  

 

     t    =  
16.75
153

 

 
     t    = 9.16 
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ตาราง 22 แสดงคาอํานาจจําแนก (r) ของความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก (r) ขอที่ คาอํานาจจําแนก (r) 

    

1 0.41 16 0.47 
2 0.32 17 0.56 
3 0.21 18 0.36 
4 0.38 19 0.29 
5 0.57 20 0.34 
6 0.42 21 0.56 
7 0.27 22 0.42 
8 0.45 23 0.39 
9 0.64 24 0.42 
10 0.34 25 0.51 
11 0.38 26 0.37 
12 0.41 27 0.42 
13 0.55 28 0.46 
14 0.42 29 0.24 
15 0.28 30 0.38 

    

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ขอที่มีคาอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งเปนขอที่แยกคนได และสามารถนําไปใชครัง้ตอไปได โดยผลการคัดเลอืกได
แบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .21 – .64  
 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ = .81 
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ตาราง 23 แสดงคะแนนความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุม 
     ทดลองที่ 2 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
คนที่ 

pre post D1 D² คนที ่
pre post D2 D² D1 - D2 (D1 -MD1) ² (D2 –MD2) ² 

             

1 19 22 3 9 1 15 19 4 16 -1 0.39 0.76 
2 12 19 7 49 2 18 22 4 16 3 11.36 0.76 
3 18 21 3 9 3 20 21 1 1 2 0.39 4.54 
4 14 19 5 25 4 15 19 4 16 1 1.88 0.76 
5 13 19 6 36 5 18 20 2 4 4 5.62 1.28 
6 17 21 4 16 6 14 19 5 25 -1 0.14 3.49 
7 14 19 5 25 7 18 19 1 1 4 1.88 4.54 
8 16 18 2 4 8 15 21 6 36 -4 2.66 8.24 
9 18 20 2 4 9 17 19 2 4 0 2.66 1.28 
10 15 18 3 9 10 24 22 -2 4 5 0.39 26.32 
11 17 18 1 1 11 18 22 4 16 -3 6.92 0.76 
12 13 18 5 25 12 19 23 4 16 1 1.88 0.76 
13 14 19 5 25 13 15 18 3 9 2 1.88 0.02 
14 22 23 1 1 14 17 23 5 25 -4 6.92 3.49 
15 16 21 5 25 15 15 18 3 9 2 1.88 0.02 
16 19 21 2 4 16 21 23 2 4 0 2.66 1.28 
17 17 20 3 3 17 18 19 1 1 2 0.39 4.54 
18 14 19 5 25 18 15 19 4 16 1 1.88 0.76 
19 18 17 -1 1 19 17 21 4 16 -5 21.44 0.76 
20 15 18 3 9 20 16 19 3 9 0 0.39 0.02 
21 16 19 3 9 21 18 20 2 4 1 0.39 1.28 
22 13 19 6 36 22 15 20 5 25 1 5.62 3.49 
23 18 23 5 25 23 18 22 4 16 1 1.88 0.76 
24 19 22 3 9 24 17 23 5 25 -2 0.39 3.49 
25 14 18 4 16 25 16 20 4 16 0 0.14 0.76 
26 11 16 5 25 26 15 18 3 9 2 1.88 0.02 
27 18 21 3 9 27 17 20 3 9 0 0.39 0.02 
28 15 19 4 16 28 18 20 2 4 2 0.14 1.28 
29 17 21 3 9 29 21 23 3 9 0 0.39 0.02 
30 19 20 1 1 30 15 19 4 16 -3 6.92 0.76 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
คนที่ 

pre post D1 D² คนที่ 
pre post D2 D² D1 - D2 (D1 -MD1) ² (D2 –MD2) ² 

             

31 13 18 6 36 31 17 19 2 4 4 5.62 1.28 
32 18 23 5 25 32 16 19 3 9 2 1.88 0.02 
33 18 22 4 16 33 19 21 2 4 2 0.14 1.28 
34 17 23 5 25 34 15 18 3 9 2 1.88 0.02 
35 19 23 4 16 35 15 17 2 4 2 0.14 1.28 
36 22 25 3 9 36 14 19 5 25 -2 0.39 3.49 
37 18 21 3 9 37 17 20 3 9 0 0.39 0.02 
38 21 23 2 4 38 19 21 2 4 0 2.66 1.28 
39 17 18 1 1 39 14 17 3 9 -2 6.92 0.02 
40 14 20 6 36 40 19 24 5 25 1 5.62 3.49 

             

∑Χ  658 804 - - - 680 806 - - - - - 
             

Χ  16.45 20.10 - - - 17.00 20.15 - - - - - 
             

∑D  - - 145 - - - - 125 - - - - 
             

∑ 2D  - - - 637 - - - - 479 - - - 
             

MD - - 3.63 - - - - 3.13 - - - - 
             

Σ(D1 -MD1) ² - - - - - - - - - 117.39 - 
            

Σ(D2 –MD2) ² - - - - - - - - - - 88.44 
             

S.D. 2.66 2.05 1.73 12.26 - 2.20 1.81 1.51 8.54 - - - 
             

 
 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 4 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู
แบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกัน โดยใช t-test for 
Independent Sample 
  กลุมทดลองที ่1 
   การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT     
    N1      = 40 
    ∑Χ1     = 658 
    ∑Χ 2     = 804 
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    1Χ      =  16.45 

    2Χ       =  20.10 
    ∑ 1D     = 145  
    MD1    = 3.63  
    ( )∑ − 2

11 MDD  = 117.39 
    

21 MDMDS −    = .371 
 
  กลุมทดลองที ่2 
   การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ    
    N2      = 40 
    ∑Χ1     = 680 
    ∑Χ 2     = 806 

    1Χ      =  17.00 

    2Χ      =  20.15 
    ∑ 2D     = 125  
    MD2    = 3.13 
    ( )∑ − 2

22 MDD  = 88.44 
    

21 MDMDS −    = .371 
 
 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 5 นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกวากอนเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample 
 

  จากสูตร t   =  
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N
DDN

D
 

 
 
  เม่ือ   n   = 40 
    ∑D   = 145 
    ∑ 2D   = 637 
    ∑ 2)( D  = 21025 
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    t    =  
( )

140
21025()637)(40

145

−
−

 

 

    t    =  
( )

39
21025()25480

145
−

 

 

    t    =  
( )

39
4455
145  

 

    t    =  
23.114

145  

 

    t    =  
10.69
145

 

 
    t    = 13.32 
 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 6 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ มีความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกวากอนเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample 
 

  จากสูตร t     =  
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N
DDN

D
 

 
 
  เม่ือ   n     = 40 
     ∑D    = 125 
     ∑ 2D    = 479 
     ∑ 2)( D   = 15625 
 

     t     =  
( )

140
15625()479)(40

125

−
−
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    t      =  
( )

39
15625()19160

125
−

 

 

    t      =  
( )

39
3535
125  

 

    t      =  
64.90

125  

 

    t      =  
9.52
125

 

 
    t      = 12.49 
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ภาคผนวก ค 
 
     - แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
     - แผนการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
หนวยการเรยีนรูที่ 5 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เร่ือง ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร      เวลา 2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากร เพ่ือการผลิตโดย
คํานึงถึงตนทนุและผลประโยชนที่จะไดรบัอยางคุมคาและมีคุณธรรม 

 

สาระสําคัญ 
 เศรษฐศาสตรเปนวิชาแขนงหนึ่งทางสังคมศาสตร ที่มุงศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในสังคม 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรชวยใหมนุษยตัดสินใจ
เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

จุดประสงคการเรียนรู (KPA) 
 1. บอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 2. สรุปความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 3. วิเคราะหความสําคัญของวชิาเศรษฐศาสตรได 
 4. วิเคราะหเศรษฐศาสตรกบัการดํารงชีวิตได 
 5. เปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 6. เสนอชิ้นงานและแนวทางแกไขชิ้นงานเรือ่งประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 

สาระการเรียนรู  
1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
2. ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
3. ความสําคญัของวิชาเศรษฐศาสตร 
4. ขอบขายและเปาหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
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5. แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
6. ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ข้ันที่ 1 ข้ันสรางประสบการณ (ขวา)  
  1. ครูนําภาพรานคาและหางสรรพสินคา มาใหนักเรียนดู (จาก Power Point) แลวตั้ง
ประเด็นถามโดยใชแนวคําถาม ดังนี้ 
   1.1 ภาพที่เห็นเปนภาพเกี่ยวกบัอะไร  
   1.2 ภาพรานคาและหางสรรพสนิคาเกี่ยวของกับนักเรียนอยางไร 
  2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  
 ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหประสบการณ (ซาย)   
  1. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายใหเหตุผลวา  
   1.1 ทําไมนักเรียนจึงตองรูจักกับวิชาเศรษฐศาสตร  
   1.2 เศรษฐศาสตรสอดแทรกอยูในชีวติประจําวันจริงไหม 
  2. นักเรียนและครูรวมกันบอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร โดยครูตั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด เชน 
   2.1 วิชาเศรษฐศาสตรมีความหมายวาอยางไร  
 ข้ันที่ 3 ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (ขวา)  
  1. นักเรียนและครูรวมกันสรปุความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร โดยครตูั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด เชน 
   1.1 วิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยมตีั้งแตสมัยไหน  
   1.2 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยเกิดขึ้นไดอยางไร. 
 ข้ันที่ 4 ข้ันพัฒนาความคดิรวบยอด (ซาย) 
  1. นักเรียนศึกษาความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร จากหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร
ในชีวติประจําวัน ม.2 เรื่อง ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร  
  2. นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหความสําคญัของวชิาเศรษฐศาสตร โดยครูตั้งคําถาม
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด เชน  
   2.1 อะไรคือ เหตุผลที่วิชาเศรษฐศาสตรที่มีความสําคัญอยางไรตอ นักเรียน ครอบครัว 
ประเทศชาต ิ
   2.2 วิชาเศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับบุคคลในทกุระดับ ตั้งแตระดับผูบริหารประเทศ
จนถึงระดับประชาชนทัว่ไปอยางไร  
 ข้ันที่ 5 ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (ซาย) 
  1. แบงกลุมนักเรยีน กลุมละ 5 คน 8 กลุม คละความสามารถและเพศ 
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  2. ครูแจกใบความรูที่ 1 เรื่องความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร   
  3. นักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต จากใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต  
  4. นักเรียนแตละกลุมเปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร จากใบงานที ่1.2 
เรื่อง แขนงการศึกษาของวชิาเศรษฐศาสตร 
 ข้ันที่ 6 ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตวัเอง (ขวา) 
  1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรางชิ้นงานกลุมละ 1 ชิ้น เชน บทกลอน ภาพวาด แผนพับ 
เรียงความ หรือ Mind Mapping เปนตน เรือ่ง ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร โดยใหนักเรียนออกแบบ
ตามความเหมาะสม 
 ข้ันที่ 7 ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช (ซาย)  
  1. นักเรียนนําผลงานเสนอในกลุม พรอมทัง้อภิปรายขั้นตอนการทํางาน ปญหา/วิธกีาร
แกปญหา การนําไปใช 
  2. นักเรียนปรับปรุงผลงาน 
 ข้ันที่ 8 ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน (ขวา) 
  1. นักเรียนนําผลงานทั้งหมด มาจัดแสดงรวมกันในหองเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อน 
  2. นักเรียนนําผลงานใสแฟมสะสมงานของตนเอง 
 

สื่อการเรียนรู 
 1. ภาพรานคาและหางสรรพสนิคา (Power Point) 
 2. หนังสือเรียนเศรษฐศาสตรในชีวติประจําวนั ม. 2  
 3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
 4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แขนงการศึกษาของวชิาเศรษฐศาสตร 
 5. อุปกรณการสรางชิ้นงาน เรื่อง ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 
 6. หองสมุด 
 7. แหลงขอมูลสารสนเทศ 
  http://www.panyathai.or.th 
  http://www.uinthai.com  
  http://addcom.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=295 
 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
  

กิจกรรม / พฤติกรรมผลงาน 
ที่ตองการประเมิน 

วิธีการ / หลักฐานการเรียนรู เครื่องมือและเกณฑการประเมิน 

1. ดานความรู ( K ) 
- บอกความหมายของวิชา
เศรษฐศาสตรได 
 

 
- การทําแบบทดสอบ 
กอนเรียน 
 

 
- แบบทดสอบ แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ  

2. ดานทักษะ / กระบวนการ
คิด ( P ) 
- วิเคราะหเศรษฐศาสตรกบัการ
ดํารงชีวิตได 
- เปรียบเทยีบแขนงการศกึษา
ของวิชาเศรษฐศาสตรได 
- เสนอชิ้นงานและแนวทาง
แกไขชิ้นงานเรื่องประโยชนของ
วิชาเศรษฐศาสตรได 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
- ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง 
แขนงการศึกษาของวิชา
เศรษฐศาสตร 
- ตรวจชิ้นงานและแนวทาง
แกไขชิ้นงานเรื่องประโยชนของ
วิชาเศรษฐศาสตร 

 
 
- แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม   
- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
- ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แขนง
การศึกษาของวิชา
เศรษฐศาสตร 

3. ดานคุณลักษณะ / เจตคติ  
( A ) 
- สรุปความเปนมาของวิชา
เศรษฐศาสตรได 
- วิเคราะหความสําคัญของวิชา
เศรษฐศาสตรได 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานรายบุคคล 
 

 
 
- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล   
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ผลการเรียน 
  1.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3 ดานจริยธรรม (A) 
……………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา 
  2.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3 ดานจริยธรรม (A) 
……………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไข 
  3.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3 ดานจริยธรรม (A)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
            ลงชื่อ ....................................... ผูประเมิน 
               (.......................................) 

........./......./......... 
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               แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล  สาระสังคมศึกษาฯ 

ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ................ 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 
คําถาม 

การรับฟง 
ผูอื่น 

การทํางาน 
ที่ ไดรับ
มอบหมาย 

ลําดับที่ 

ชื่อ-สกุล 
 
 
                  พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวาผานเกณฑประเมิน 

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  สาระสังคมศึกษาฯ 
ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ............... 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ปรึกษา 
วางแผน
รวมกัน 

 
การแบงหนาที่

อยาง
เหมาะสม 

 
ปฏิบัติ
ตาม

ขั้นตอน 

 
การ

ชวยเหลือ
กัน 

ใหคําแนะนํา
กลุมอ่ืนได 

ลําดับ 
กลุมที่ 

ชื่อกลุม 
 
 
 

               พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
 
         ลงชื่อ ........................................................... ผูประเมิน 
                                    (..........................................................) 
           ........../............................./................ 
 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวาผานเกณฑประเมิน 
 

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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แบบประเมินผลงานกลุม  สาระสังคมศึกษาฯ 
ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ............... 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ผลงาน
เปนไปตาม 

จปส. 

 
เสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

 
มีความคิด
สรางสรรค 

แสดงถึงการ
นําความรูไป
ประยุกตใช 

เปนระเบียบ
เรียบรอย 

ลําดับ 
กลุมที่ 

ชื่อกลุม 
  
                              
               พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
         ลงชื่อ ........................................................... ผูประเมิน 
                                    (..........................................................) 
           ........../............................./................ 
 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวาผานเกณฑประเมิน 
 
 
 

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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เกณฑการประเมินผลงานกลุม 
 

ระดับคุณภาพ / คะแนน 
รายการที่ประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. ผลงานเปนไป
ตามวตัถุประสงค
ที่กําหนด 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค  
ทุกขอ/ทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงคเปน
สวนใหญ/เกือบทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค  
บางขอ/บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

2. ผลงานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

ผลงานเสร็จทนั
ตามเวลาที่กําหนด 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนด 1 วัน 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนด 2 วัน 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนดเกิน  
2 วัน 

3. ผลงานมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ และมี
แนวคิดแปลกใหม
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ และ
มีแนวคิดแปลกใหม
แตยังไมเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการแต 
ยังไมมีแนวคิด
แปลกใหม 

ผลงานมี
ขอบกพรองและไม
มีแนวคิด แปลกใหม 

4. ผลงานแสดงถึง
การนําความรูที่
ไดมาประยุกตใช 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
ครบถวนทุกประเด็น 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
เปนบางประเด็น 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไมถูกตอง
เปนสวนใหญ 

5. ผลงานมีความ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย 

ผลงานเปน
ระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ชัดเจน 
สวยงาม สะดวก
ตอการใช / ศกึษา 

ผลงานสวนใหญ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช / 
ศึกษา 

ผลงานบางสวน
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช / 
ศึกษา 

ผลงานไมเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ไมสะอาด ไมชัดเจน 
ไมสวยงาม ไม
สะดวกตอ 
การใช/ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

157 

 
 

ภาพรานคาและหางสรรพสินคา 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ใบงานที่ 1.1 เร่ือง เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 

ชื่อ …………..........................…..…………..... เลขที ่…............… ชั้น ................………………… 
      

คําชี้แจง  
 ใหนักเรียนวิเคราะหเศรษฐศาสตรกบัการดํารงชีวิต ลงในชองวางทีก่ําหนดใหถูกตอง 
 
1.ขณะนีป้ระเทศไทยกําลังประสบปญหา เชน เงินบาทแขง็คา ทาํใหโรงงานตองปดกิจการลง คุณพอ
ซึ่งรับราชการจะไดรับผลกระทบหรือไม 

ไดรับ  -  อยางไร ไมไดรับ  -  เพราะเหตุใด 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. คุณแมเปนแมบาน ดูแลเรื่องอาหารการกิน และรักษาสภาพบานเรือน รวมทั้งดูแลนองที่ยังไมได
เขาโรงเรียน คุณแมจะเกี่ยวของกับเรื่องของเศรษฐศาสตรหรือไม 

เก่ียวของ  -  อยางไร ไมเก่ียวของ  -  เพราะเหตใุด 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

........................................................................ 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ใบงานที่ 1.2 เร่ือง แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 

ชื่อ …………..........................…..…………..... เลขที ่…............… ชั้น ................………………… 
 

คําชี้แจง  
 ใหนักเรียนเปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร ลงในกรอบที่กําหนดใหถูกตอง 
 

แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค Microeconomics 2. เศรษฐศาสตรมหภาค Macroeconomics 
ความหมาย   ความหมาย   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ขอคําถาม 
 1. กรณีที่ “การจัดการศึกษาใหแกผูปวย ออทิสติก จะตองใชจายจํานวนสูงมาก เม่ือเทียบ
กับการดูแลผูปวยอ่ืน ดังนั้นรัฐบาลเขาไปชวยเหลือโดยการจัดสถานที่ โรงเรียน และฝกฝนผูที่ทาํหนาที่
ดูแล” จัดเปนลักษณะของการวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบใด ........................................................... 
 2. ”เม่ือรัฐบาลประกาศปรับราคาน้ํามัน เอกสิทธิจะขบัรถไปทํางานเฉพาะวันพุธกบัพฤหัสบดี
เทานั้น จากเดิมที่ขับรถไปทํางานทุกวัน เพราะราคาน้ํามันสูงขึ้น” จัดเปนลักษณะของการวิเคราะห
เศรษฐศาสตรแบบใด .................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 1 
ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร 

 

1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรนัน้อาจพิจารณาสองดานดวยกนัคือ ดานหนึ่งเปนการพิจารณา
จากลักษณะของความหายากของทรัพยากร และอีกดานหนึ่งเปนการพิจารณาในแงของสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจ 
 1.1 เศรษฐศาสตร (Economics) คือ ศาสตรทีศ่ึกษาถึงการเลือกหนทางทีจ่ะใชปจจัยการผลิต
อันมีอยูอยางจํากัดเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่มีอยูอยางนับไมถวน 
 1.2 เศรษฐศาสตร (Economics) คือ ศาสตรที่วาดวยเรื่องพฤติกรรมการดํารงชีพตามปกติ
ของมนษุยโดยศึกษาวา ปจเจกชนและสังคมจะใชทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือตอบสนองตอการดํารงชีพทีดี่ขึ้น
ไดอยางไร 
 

2. ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 
 ตามหลักฐานในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชตอนหนึ่ง กลาวไววา “เมืองสุโขทัย
นี้ดี ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอากอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจักใครคา
ชางคา ใครจกัใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา…” ซึ่งสรุปไดความวา “เมืองสุโขทัยในสมัย
พระเจารามคําแหงมหาราชนั้นมีความอุดมสมบูรณ ในแมน้ํา ลําคลองก็มีปลา ในทองทุงนาก็มีขาวเขียว
ชอุม ประชาชนทําการคาโดยเสรีและไมมีการเก็บภาษีอากรดวย” นอกจากนี้ ยังทําการคากับประเทศจีน 
ตอมาในสมัยอยุธยาและสมัย รัตนโกสินทรตอนตน ประเทศไทยไดมีการคากับตางประเทศ ไดเริ่มรบัเอา
วิทยาการทางเศรษฐศาสตรเขามาจากตางประเทศ เกี่ยวกับการคลัง การเงินและการธนาคาร ตลอดจน 
การคา แตยังมิไดรวบรวมไวเปนหลักเกณฑที่ถูกตองแนนอน 
 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรไดหยุดชะงักไปช่ัวคราวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยภายหลัง
สงครามโลกสงบลง ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองไดจัด
การศึกษาออกเปน 4 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี นับจากนั้นมา การศึกษาเศรษฐศาสตร ไดแพรหลายและพัฒนากาวหนาไปอยางมาก ใน
สมัยของศาสตราจารย ปวย อ้ึงภากรณ ผูมีสวนสําคัญในการปฏิรูปการสอน และการศึกษา วิชาเศรษฐศาสตร
ในประเทศไทย ปจจุบันจึงไดมีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรกันอยางแพรหลาย ในสถาบันการศึกษาตางๆ 
ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งไดขยายออกไปสูระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี 
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3. ความสําคญัของวิชาเศรษฐศาสตร 
 ในปจจุบันนี้หลายๆประเทศไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จึงไมสามารถจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยูไดอยางถูกตอง รัฐบาลจึงตองอาศัยหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตรมาตัดสินใจ เพ่ือใหการจัดสรร
ทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคาและบริการเปนไปตามลําดับความสําคัญกอนหลัง แตในขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ตองแบงปนผลผลิตใหแกประชาชนดวยสวัสดิการสูงสุด 
 ปญหาทางเศรษฐกิจเหลานี้ตองนําความรูทางเศรษฐศาสตรมาใชในการการวิเคราะห และแกไข
ปญหา นอกจากวิชาเศรษฐศาสตรยังเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของประเทศแลว วิชาเศรษฐศาสตรยังเกี่ยวของ
กับชวีติประจําวันของทกุๆ คนดวยเพราะโดยปกติแลวหลายๆ คนจะเลือกซื้อสินคาและบริการที่จําเปน
ในการดํารงชีวิตเปนอันดับแรก เม่ือมีเงินเหลือก็จะซื้อสิ่งของที่มีความจําเปนนอยลงมา แตสําหรับบางคน
มีรายไดจํากัด ทําใหตองระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินคา และบริการอยางไรใหเกิดประโยชน
มากที่สุด 
 สรุปไดวา วิชาเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับทุกๆ คน วิชาเศรษฐศาสตรจึงเปนวชิาที่ทุกคน
ควรใหความสนใจใหมากขึ้น เพ่ือจะไดเขาใจถึงปรากฏการณทางเศรษฐกิจ รูถึงสาเหตุ ผลกระทบ และ
ไดรูแนวทางแกไขเพื่อที่จะไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

4. แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
 เศรษฐศาสตรไดจําแนกวิชาเศรษฐศาสตรออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ  
 4.1 เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
หนวยยอยๆ ในสังคม เชน ศึกษาถึงการผลิต การลงทุน การกําหนดในตลาดของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 
ศึกษาถึงการบริโภคของครัวเรือน ศึกษาถึงผลตอบแทนของเจาของปจจัยการผลิต เปนตน  
 4.2 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
สวนรวมหรือระดับประเทศ เชน ศึกษาถึงรายไดประชาชาติ ระดับราคาทั่วไป ภาวะ เงินเฟอ การคลัง 
การเงิน การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจเปนตน  
  การศึกษาเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ในบางครัง้เปนเรื่องเดียวกัน
แตเปนการศึกษาคนละแบบ เชน ถากลาวถึงราคาในเศรษฐศาสตรจุลภาค หมายถึง ราคาของ สินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่เศรษฐศาสตรมหภาคจะหมายถึงราคาโดยเฉลีย่ของสินคาในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมด ดังน้ันเศรษฐศาสตรทั้งสองแขนงนี้ จึงไมสามารถแยกออกจากกันได อยางเด็ดขาด มีความ
เกี่ยวพันกัน และสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน 
 

5. เปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
 เศรษฐศาสตร อาจเปนคําที่ไมคอยคุนหูกันมากนักเม่ือเทียบกับวิชาอ่ืนในสาขาสังคมศาสตร 
หรือยิ่งไปกวานั้น เรามักมีคําถานอยูเสมอวาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีเปาหมายอยางไร และทําไมถึง
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ตองศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร หรือเม่ือศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรไปพอสมควรแลว จะนําเอาความรูที่ได
จากการศึกษานั้นไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยางไร 
 5.1 มุงทําความเขาใจในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย เพ่ือใชความรูนั้นใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิของตน 
 5.2 มุงทําความเขาใจเกีย่วกบัสังคมถึงสภาพตางๆ ที่เกดิขึ้น และผลกระทบตอชีวติความเปนอยู
ของประชาชน 
 5.3 มุงศึกษาเพื่อชวยใหรฐับาลสามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับปญหาเศรษฐกิจตางๆ 
รวมทั้งการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาลเอง 
 
 ที่มา : http://addcom.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=295 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (การจัดการเรียนรูแบบหมวกคิด 6 ใบ) 
หนวยการเรยีนรูที่ 5 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เร่ือง ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร     เวลา 2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การ

ใชทรัพยากรทีมี่อยูจํากัดไดอยางมีประสิทธภิาพ และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการดํารงชีวติอยางมีดุลยภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากร เพ่ือการผลิตโดย
คํานึงถึงตนทนุและผลประโยชนที่จะไดรบัอยางคุมคาและมีคุณธรรม 

 

สาระสําคัญ 
 เศรษฐศาสตรเปนวิชาแขนงหนึ่งทางสังคมศาสตร ที่มุงศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในสังคม 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรจะชวยใหมนุษยตัดสินใจ
เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

จุดประสงคการเรียนรู (KPA) 
 1. บอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 2. สรุปความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 3. วิเคราะหความสําคัญของวชิาเศรษฐศาสตรได 
 4. วิเคราะหเศรษฐศาสตรกบัการดํารงชีวิตได 
 5. เปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 6. เสนอชิ้นงานและแนวทางแกไขชิ้นงานเรือ่งประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตรได 
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สาระการเรียนรู  
 1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
 2. ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
 3. ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
 4. เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
 5. แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
 6. ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 

 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ข้ันที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรยีน  
  1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  2. นักเรียนรับทราบรายละเอียดของการใชหมวกคิด 6 ใบ ในการจัดการเรียนรู เพ่ือ
ทําความเขาใจรวมกันทั้งผูสอนและผูเรียน ดังนี้ 
   ความหมายของหมวก 6 ใบ 
    1. หมวกสีขาว หมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูล 
    2. หมวกสีแดง หมายถึง ความรูสึก อารมณ 
    3. หมวกสีเหลือง หมายถึง จุดดี จุดเดน 
    4.  หมวกสีดํา หมายถึง จุดเสีย จุดดอย 
    5. หมวกสีเขียว หมายถึง แนวทางใหม 
    6. หมวกสีฟา หมายถึง การสรุป การควบคมุ 
   ครูสาธติใหนักเรียนฝกปฏิบตัิการใชหมวก เพ่ือความเขาใจ ถายังไมเขาใจใหซักถาม 
  3. ครูแบงกลุมนักเรียน จํานวน 6 กลุม โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนแลวจัด
นักเรียนตามระดับความสามารถ สูง ปานกลาง และต่ํา คละกันในอัตราสวน 1 : 2 : 1 จากนั้นใหแตละกลุม 
กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
  4. ครูแจกใบความรูที่ 1 เรื่องความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร 
 ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการจัดการเรียนรู  
  ครูกระตุนการคิดดวยการใชคําถามหมวกคิด 6 ใบ กลาวคือ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน 
รวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถาม ตอบคาํถาม การใชคําถามตามสขีองหมวกได ไมจํากัดจํานวนครั้ง
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาน้ันๆ ซึ่งจะใชหมวกสใีดกอนหลังกไ็ด ลักษณะคําถามทีน่ํามาใชในขั้นตอนนี ้
เปนดังนี้ 
  1. นักเรียนศึกษาความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร จากหนังสือเรียนเศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน ม. 2 เร่ือง ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร แลวรวมกันบอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
ลงในใบงานที ่1.1 เรื่อง ความหมายและขอบเขตวชิาเศรษฐศาสตร โดยครตูั้งคําถาม เพ่ือกระตุนใหนักเรียน 
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เกิดการคิด (หมวกสีขาว) เชน  
   1.1 วิชาเศรษฐศาสตรมีความหมายวาอยางไร 
  2. นักเรียนและครูรวมกันสรปุความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร โดยครตูั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด (หมวกสีแดง) เชน 
   2.1 นักเรียนรูสึกอยางไรตอวิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย 
  3. นักเรียนวเิคราะหความสําคญัของวชิาเศรษฐศาสตร โดยครตูั้งคําถามเพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดการคิด (หมวกสีเหลือง) เชน 
   3.1 เศรษฐศาสตรมีความสําคญัอยางไรตอ นกัเรียน ครอบครวั ประเทศชาติอยางไร 
  4. นักเรียนแตละกลุม วิเคราะหเศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต โดยครูตั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด (หมวกสีดํา) เชน 
   4.1 ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหา เชน เงินบาทแข็งคา ทําใหโรงงานตอง
ปดกิจการลง คุณพอซ่ึงรับราชการจะไดรับผลกระทบอยางไร 
  5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรางชิ้นงานกลุมละ 1 ชิ้น เชน บทกลอน ภาพวาด แผนพับ 
เรียงความ หรือ Mind Mapping เปนตน เรือ่ง ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร โดยใหนักเรียนออกแบบ
ตามความเหมาะสม (หมวกสีเขียว) 
  6. ตัวแทนนักเรยีนแตละกลุม ออกมาอภิปรายหนาชั้นเรยีน (หมวกสีฟา) 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  
  ครูสรุปเรื่องความหมายและขอบเขตวชิาเศรษฐศาสตร แลวเปดโอกาสใหนักเรยีนซกัถาม  
 ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล  
  นักเรียนแตละกลุม เปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร จากใบงานที่ 1.2 
เรื่อง แขนงการศึกษาของวชิาเศรษฐศาสตร แลวนักเรยีนนําผลงานใสแฟมสะสมงานของตนเอง 
 

สื่อการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนเศรษฐศาสตรในชีวติประจําวนั ม.2 
 2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
 3. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แขนงการศึกษาของวชิาเศรษฐศาสตร 
 4. อุปกรณการสรางชิ้นงาน เรื่อง ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 
 5. หองสมุด 
 6. แหลงขอมูลสารสนเทศ 
  http://www.panyathai.or.th 
  http://www.uinthai.com 
  http://addcom.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=295 
 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
  

กิจกรรม / พฤติกรรมผลงาน 
ที่ตองการประเมิน 

วิธีการ / หลักฐานการเรียนรู เครื่องมือและเกณฑการประเมิน 

1. ดานความรู ( K ) 
- บอกความหมายของวิชา
เศรษฐศาสตรได 
 

 
- การทําแบบทดสอบ 
กอนเรียน 
 

 
- แบบทดสอบ แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ  

2. ดานทักษะ / กระบวนการ
คิด ( P ) 
- วิเคราะหเศรษฐศาสตรกบัการ
ดํารงชีวิตได 
- เปรียบเทยีบแขนงการศกึษา
ของวิชาเศรษฐศาสตรได 
 
 
- เสนอชิ้นงานและแนวทาง
แกไขชิ้นงานเรื่องประโยชนของ
วิชาเศรษฐศาสตรได 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
- ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง 
แขนงการศึกษาของวิชา
เศรษฐศาสตร 
- ตรวจชิ้นงานและแนวทาง
แกไขชิ้นงานเรื่องประโยชนของ
วิชาเศรษฐศาสตร 

 
 
- แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม   
- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 
- ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แขนง
การศึกษาของวิชา
เศรษฐศาสตร 

3. ดานคุณลักษณะ / เจตคติ  
( A ) 
- สรุปความเปนมาของวิชา
เศรษฐศาสตรได 
- วิเคราะหความสําคัญของวิชา
เศรษฐศาสตรได 
 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานรายบุคคล 
 

 
 
- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล   
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ผลการเรียน 
  1.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3 ดานจริยธรรม (A) 
……………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา 
  2.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3 ดานจริยธรรม (A) 
……………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไข 
  3.1 ดานความรู (K) 
………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3 ดานจริยธรรม (A)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
            ลงชื่อ ....................................... ผูประเมิน 
               (.......................................) 

........./......./......... 
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               แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล  สาระสังคมศึกษาฯ 

ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ................ 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 
คําถาม 

การรับฟง 
ผูอื่น 

การทํางาน 
ที่ ไดรับ
มอบหมาย 

ลําดับที่ 

ชื่อ-สกุล 
 
 
                  พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวา ผานเกณฑประเมิน 

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  สาระสังคมศึกษาฯ 
ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ............... 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ปรึกษา 
วางแผน
รวมกัน 

 
การแบงหนาที่

อยาง
เหมาะสม 

 
ปฏิบัติ
ตาม

ขั้นตอน 

 
การ

ชวยเหลือ
กัน 

ใหคําแนะนํา
กลุมอ่ืนได 

ลําดับ 
กลุมที่ 

ชื่อกลุม 
 
 
 

               พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
 
         ลงชื่อ ........................................................... ผูประเมิน 
                                    (..........................................................) 
           ........../............................./................ 
 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 
 

เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวาผานเกณฑประเมิน 

 

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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แบบประเมินผลงานกลุม  สาระสังคมศึกษาฯ 
ครั้งที่ .............../............... ชั้น .......................................... หอง ............... 
เรื่อง .......................................................................................................... 
วัน .......................... ที ่............................................. เวลา ....................... 
 

ผลงาน
เปนไปตาม 

จปส. 

 
เสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

 
มีความคิด
สรางสรรค 

แสดงถึงการ
นําความรูไป
ประยุกตใช 

เปนระเบียบ
เรียบรอย 

ลําดับ 
กลุมที่ 

ชื่อกลุม 
  
                              
               พฤติกรรม 4 4 4 4 4 

รวม 
20 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
 
         ลงชื่อ ........................................................... ผูประเมิน 
                                    (..........................................................) 
           ........../............................./................ 
 
 

คําชี้แจง 
 ใหคะแนนระดบัคุณภาพของแตละพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑการประเมินผล 
 1. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 (12 คะแนน) ถอืวา ผานเกณฑประเมิน 
  

ประเมินโดย 
นักเรียน 
ครู 
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เกณฑการประเมินผลงานกลุม 
 

ระดับคุณภาพ / คะแนน 
รายการที่ประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. ผลงานเปนไป
ตามวตัถุประสงคที่
กําหนด 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค   
ทุกขอ/ทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงคเปน
สวนใหญ/เกือบ 
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค   
บางขอ/บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

2. ผลงานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาที่กําหนด 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนด 1 วัน 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนด 2 วัน 

ผลงานเสร็จชากวา
วันที่กําหนดเกิน  
2 วัน 

3. ผลงานมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ และมี
แนวคิดแปลกใหม
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ และมี
แนวคิดแปลกใหม
แตยังไมเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ แต  
ยังไมมีแนวคิด
แปลกใหม 

ผลงานมีขอบกพรอง 
และ ไมมีแนวคิด   
แปลกใหม 

4. ผลงานแสดงถึง
การนําความรูที่
ไดมาประยุกตใช 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
ครบถวนทุกประเด็น 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไดถูกตอง
เปนบางประเด็น 

นําความรูมาจัดทํา
ผลงานไมถูกตอง
เปนสวนใหญ 

5. ผลงานมีความ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย 

ผลงานเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช/ 
ศึกษา 

ผลงานสวนใหญ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช/ 
ศึกษา 

ผลงานบางสวน
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช/ 
ศึกษา 

ผลงานไมเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ไมสะอาด  
ไมชัดเจน  
ไมสวยงาม  
ไมสะดวกตอ 
การใช/ศึกษา 
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หนวยการเรียนรูที่  5  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ใบงานที่ 1.1 เร่ือง เศรษฐศาสตรกับการดํารงชีวิต 

ชื่อ …………..........................…..…………................ เลขที ่…............… ชั้น ................………... 
 

1. วิชาเศรษฐศาสตรมีความหมายวาอยางไร 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
หมวกสีแดง  2. นักเรียนรูสึกอยางไรตอวชิาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
   
หมวกสีเหลอืง 3. เศรษฐศาสตรมีความสําคัญอยางไรตอ นักเรียน ครอบครัว ประเทศชาต ิ

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

..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมวกสีดํา    4. ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหา เชน เงินบาทแข็งคา ทําใหโรงงานตอง

ปดกิจการลง คุณพอซ่ึงรับราชการจะไดรับผลกระทบอยางไร 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

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

 หมวกสีขาว 
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5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรางชิ้นงานกลุมละ 1 ชิน้ เชน บทกลอน ภาพวาด แผน
พับ เรียงความ เปนตน เรื่อง ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 

 
 
หมวกสีฟา 6. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม ออกมาอภิปรายหนาชั้นเรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวกสีเขียว 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ใบงานที่ 1.2 เร่ือง แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 

ชื่อ …………..........................…..…………................ เลขที ่…............… ชั้น ................………... 

 
คําชี้แจง  
 ใหนักเรียนเปรียบเทียบแขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร ลงในกรอบที่กําหนดใหถูกตอง 

แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค Microeconomics 2. เศรษฐศาสตรมหภาค Macroeconomics 
ความหมาย   ความหมาย   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ขอคําถาม 
 1. กรณีที่ “การจัดการศึกษาใหแกผูปวย ออทิสติก จะตองใชจายจํานวนสูงมาก เม่ือเทียบ
กับการดูแลผูปวยอ่ืน ดังนั้นรัฐบาลเขาไปชวยเหลือโดยการจัดสถานที่ โรงเรียน และฝกฝนผูที่ทาํหนาที่
ดูแล”  จัดเปนลักษณะของการวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบใด .......................................................... 
 2. ”เม่ือรัฐบาลประกาศปรับราคาน้ํามัน เอกสิทธิจะขับรถไปทํางานเฉพาะวันพุธกับพฤหัสบดี
เทานั้น จากเดิมที่ขับรถไปทํางานทุกวัน เพราะราคาน้ํามันสูงขึ้น” จัดเปนลักษณะของการวิเคราะห
เศรษฐศาสตรแบบใด .................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 1 
ความหมายและขอบเขตวิชาเศรษฐศาสตร 

 

1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรนัน้อาจพิจารณาสองดานดวยกนัคือ ดานหนึ่งเปนการพิจารณา
จากลักษณะของความหายากของทรัพยากร และอีกดานหนึ่งเปนการพิจารณาในแงของสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจ  
 1.1 เศรษฐศาสตร (Economics) คือ ศาสตรทีศ่กึษาถึงการเลอืกหนทางที่จะใชปจจัยการผลติ
อันมีอยูอยางจํากัดเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่มีอยูอยางนับไมถวน 
 1.2 เศรษฐศาสตร (Economics) คือ ศาสตรที่วาดวยเรื่องพฤติกรรมการดํารงชีพตามปกติ
ของมนษุยโดยศึกษาวา ปจเจกชนและสังคมจะใชทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือตอบสนองตอการดํารงชีพทีดี่ขึ้น
ไดอยางไร 
 

2. ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 
 ตามหลักฐานในหลักศลิาจารกึของพอขุนรามคําแหงมหาราชตอนหนึง่ กลาวไววา “เมืองสุโขทยั
นี้ดี ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอากอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจักใครคา
ชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา…” ซึ่งสรุปไดความวา “เมืองสุโขทัยในสมัย
พระเจารามคําแหงมหาราชนั้นมีความอุดมสมบูรณ ในแมน้ํา ลําคลองก็มีปลา ในทองทุงนาก็มีขาว
เขียวชอุม ประชาชนทําการคาโดยเสรีและไมมีการเก็บภาษีอากรดวย” นอกจากนี้ ยังทําการคากับประเทศจีน 
ตอมาในสมัยอยุธยาและสมัย รัตนโกสินทรตอนตน ประเทศไทยไดมีการคากับตางประเทศ ไดเร่ิมรับ
เอาวิทยาการทางเศรษฐศาสตรเขามาจากตางประเทศ เกี่ยวกับการคลัง การเงินและการธนาคาร ตลอดจน 
การคา แตยังมิไดรวบรวมไวเปนหลักเกณฑที่ถูกตองแนนอน 
 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรไดหยุดชะงักไปช่ัวคราวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยภายหลัง
สงครามโลกสงบลง ในวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองไดจัด
การศึกษาออกเปน 4 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี นับจากนั้นมาการศึกษาเศรษฐศาสตร ไดแพรหลายและพัฒนากาวหนา
ไปอยางมาก ในสมัยของศาสตราจารย ปวย อ้ึงภากรณ ผูมีสวนสําคัญในการปฏิรูปการสอน และการศึกษา 
วิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทย ปจจุบนั จึงไดมีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรกันอยางแพรหลาย ใน
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สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปรญิญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งไดขยาย
ออกไปสูระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 

3. ความสําคญัของวิชาเศรษฐศาสตร 
 ในปจจุบันนี้หลายๆ ประเทศไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จึงไมสามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยูไดอยางถูกตอง รฐับาลจึงตองอาศยัหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร มาตัดสินใจ เพ่ือใหการจัด สรร
ทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการเปนไปตามลําดับความสําคัญกอนหลัง แตในขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ตองแบงปนผลผลิตใหแกประชาชนดวยสวัสดิการสูงสุด 
 ปญหาทางเศรษฐกิจเหลานี ้ตองนําความรูทางเศรษฐศาสตรมาใชในการการวิเคราะห และ
แกไขปญหานอกจากวิชาเศรษฐศาสตร ยงัเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของประเทศแลว วิชาเศรษฐศาสตร
ยังเกี่ยวของกบัชีวติประจําวนัของทุกๆ คนดวย เพราะโดยปกติแลวหลายๆคนจะเลือกซื้อสินคาและ
บริการที่จําเปนในการดํารงชีวติเปนอันดับแรก เม่ือมีเงินเหลือกจ็ะซือ้สิ่งของที่มีความจําเปนนอยลงมา 
แตสําหรับบางคนมีรายไดจํากัด ทําใหตองระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสนิคา และบริการ
อยางไรใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 สรุปไดวา วิชาเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับทุกๆ คน วิชาเศรษฐศาสตรจึงเปนวชิาที่ทุกคน
ควรใหความสนใจใหมากขึ้นเพื่อจะไดเขาใจถึงปรากฏการณทางเศรษฐกิจ รูถึงสาเหตุ ผลกระทบ และ
ไดรูแนวทางแกไขเพื่อที่จะไดนําไปประยกุตใชในชวีิตประจําวันได 
 

4. แขนงการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร 
เศรษฐศาสตรไดจําแนกวิชาเศรษฐศาสตรออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ  
 4.1 เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
หนวยยอยๆในสังคม เชน ศึกษาถึงการผลิต การลงทุน การกําหนดในตลาดของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 
ศึกษาถึงการบริโภคของครวัเรือน ศึกษาถึงผลตอบแทนของเจาของปจจัยการผลิต เปนตน  
 4.2 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
สวนรวมหรือระดับประเทศ เชน ศึกษาถึงรายไดประชาชาติ ระดับราคาทั่วไป ภาวะ เงินเฟอ การคลัง 
การเงิน การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจเปนตน  
 การศึกษาเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ในบางครั้งเปนเรื่องเดียวกันแตเปน
การศึกษาคนละแบบ เชน ถากลาวถึงราคาในเศรษฐศาสตรจุลภาคหมายถึงราคาของ สินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ในขณะทีเ่ศรษฐศาสตรมหภาคจะหมายถึงราคาโดยเฉลี่ยของสินคาในระบบเศรษฐกจิทั้งหมด 
ดังนั้นเศรษฐศาสตรทั้งสองแขนงนี ้ จึงไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด มีความเกีย่วพันกัน 
และสําคญัไมยิ่งหยอนกวากัน 
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5. เปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
 เศรษฐศาสตร อาจเปนคําที่ไมคอยคุนหูกันมากนักเม่ือเทียบกับวิชาอ่ืนในสาขาสังคมศาสตร 
หรือยิ่งไปกวานั้น เรามักมีคําถานอยูเสมอวา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีเปาหมายอยางไร และทําไมถึง
ตองศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร หรือเม่ือศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรไปพอสมควรแลว จะนําเอาความรูที่ได 
จากการศึกษานั้นไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยางไร 
 5.1 มุงทําความเขาใจในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย เพ่ือใชความรูนั้นใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิของตน 
 5.2 มุงทําความเขาใจเกีย่วกบัสังคมถึงสภาพตางๆ ที่เกดิขึ้น และผลกระทบตอชีวติความเปนอยู
ของประชาชน 
 5.3 มุงศึกษาเพื่อชวยใหรฐับาลสามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับปญหาเศรษฐกิจตางๆ 
รวมทั้งการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาลเอง 
 
 ที่มา : http://addcom.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=295 
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ภาคผนวก ง 
 
  - ผูทรงคุณวุฒทิี่เปนที่ปรึกษาและตรวจปริญญานิพนธ (5 ทาน) 
  - ผูทรงคุณวุฒทิี่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (5 ทาน) 
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ผูทรงคุณวุฒิที่เปนที่ปรึกษาและตรวจปริญญานิพนธ 
 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีร ี   ประธานกรรมการ 
 
 รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ ์   กรรมการ  
 
 ผูชวยศาสตราจารย กิตติคณุ รุงเรือง    กรรมการ 
  
 ดร.ราชันย บญุธิมา         กรรมการ 

   
 ดร.สนอง ทองปาน        กรรมการ 
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ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
อาจารยนที ศิริมัย        อาจารย 

          โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
          ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
          กรุงเทพมหานคร 

   
อาจารยปทมาศ ทองไสว      อาจารย 
          โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
          ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
          กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยพัชรี แพนลิ้นฟา      อาจารย 
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         จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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