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บทคดัย่อ 
 การท าวิจยั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการคา้กลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ กลุ่มประเทศอาเซียนของนักเรียนระดบัชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีที่ 3 สาขาการขายด้วยวิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด  มี
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการคา้กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ กลุ่มประเทศอาเซียนของนักเรียนระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการขายดว้ยวิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด  2. เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการ
ตกลงทางการคา้ กลุ่มประเทศอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการขายดว้ยวิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 172 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3              
ที่เรียนวชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 55 คน 
ซ่ึงไดแ้ก่ 1. นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/4 = 24 โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ 2. 
นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/5 = 31 โดยใชว้ิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด 
โดยจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาการค้ากลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงแบ่งออกเป็นแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
และแผนการจดัการดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอด เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ือง
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การคา้และการตกลงทางการคา้ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวจิยั คือ 1. ผลจากการใชว้ธีิการสอนแบบความคิดรวบยอดใน
รายวิชาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 2. การจดัการสอนดว้ยวิธีการจดัการสอน
แบบความคิดรวบยอด ท าใหน้กัเรียนที่เรียนวิชาการคา้กลุ่มประชาคมอาเซียน เร่ืองการคา้และการ
ตกลงทางการคา้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกติอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
วธีิการสอนถือเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรียนรู้ดงันั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการ

สอน และการแสวงหาวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมกับรายวิชา หลักสูตรการสอนที่มีความ
ทนัสมยั การสร้างทกัษะที่จ  าเป็นถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูส้อนที่จะพยายามในการแสวงหากลวิธี
ใดๆ ก็ตามที่ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะที่ครอบคลุมทุกดา้น ผูเ้รียนก็มีหน้าที่ในการตอบสนองและให้
ความร่วมมือกบัผูส้อนใหไ้ดเ้กิดประสิทธิภาพที่เหมาะสม อยา่งไรก็ตามการเรียนรู้ร่วมกนัระกว่าง
ผูส้อนและผู ้เรียนก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการจัดการศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากผูส้อนมีการเตรียมการที่ดีและผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน 
 ในปี 2559 ประเทศไทยมีการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และไดมี้การบรรจุวิชาที่เก่ียวขอ้งกบั
อาเซียนลงในหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในสายสามญัและสายอาชีพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาที่จดัการเรียนรู้ผูส้อนจึงตอ้งหาวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา ซ่ึงพบว่า
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบความคิดรวบยอดเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างกระบวนการคิดที่สมบูรณ์ของ
ผูเ้รียน วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ โดยผูอ้  านวยการสถานศึกษา ไดเ้ล็งเห็นความส าคญั
ของการจดัการเรียนรู้ที่จะตอ้งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูเ้รียนมี
ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกนั มีความชอบและความสนใจในดา้นการเรียนที่แตกต่างกนั ดงันั้นจึง
เป็นหนา้ที่ของสถานศึกษาและหนา้ที่ของผูส้อนที่จะตอ้งบริหารจดัการดา้นวชิาการของสถานศึกษา
ให้มีความเขม้แข็งซ่ึงจากการศึกษาวิจยัของสุมิตรา  ด่านพาณิชย ์(2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษจากการอ่าน ผลจากการศึกษา
พบว่า 1. รูปแบบการสอนความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษจากการอ่านที่พฒันาขึ้นประกอบไป
ดว้ย ขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ขั้น คือ 1) ขั้นตรวจสอบและขยายความรู้ 2) ขั้นศึกษาขอ้มูลและ
ตวัอย่างเพื่อน าไปสู่การสรุปอ้างอิงความคิดรวบยอด 3) ขั้นให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีคิดที่
หลากหลายจากการเกิดและบรรลุความคิดรวบยอดของเพือ่นร่วมชั้นเรียน 4) ขั้นฝึกฝนให้เกิดความ
ช านาญ 2. ผลการตรวจสอบการเกิดความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษของรูปแบบที่สร้างขึ้นพบว่า 
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนพฒันาขึ้น และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 
0.05 3. ปัญหาส าคญัที่พบเก่ียวกบัการพฒันามีความคิดรวบยอดทางดา้นภาษาคือ ผูเ้รียนมีความรู้
ค  าศพัท์ในระดบัต ่า มีปัญหาการถอดความในระดบัวลี ประโยค และย่อหน้า จากขอ้มูลที่ได้จาก
อนุทินของผูเ้รียน บนัทึกหลงัสอนของผูส้อน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการช้ี
ตรงกนัวา่ การเรียนการสอนเพือ่พฒันาความคิดรวบยอดทางภาษาผ่านทางการอ่าน ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะในการหาความหมายของค าศพัท ์และใหค้วามคิดรวบยอดเก่ียวกบัโครงสร้างของ
ค า วลี และประโยคช่วยในการถอดความไดดี้ขึ้น 
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 จากที่มาและความส าคญัของการจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวิจยั
เร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้ 
และการตกลงทางการคา้ กลุ่มประเทศอาเซียนของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 
3 สาขาการขายดว้ยวิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด  ทั้งน้ีผลที่คาดว่าจะไดรั้บจะท าให้ผูส้อนมี
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของผูเ้รียนและส่งผลต่อการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ือง

การคา้และการตกลงทางการคา้ก่อนและหลังเรียน กลุ่มประเทศอาเซียนของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวชิาการขายดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอดและวิธีการ
สอนแบบปกติ 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 
           ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวจิยั 
นกัเรียนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกวา่นกัเรียนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ 

นิยามศัพท์ 
วิธีการสอนแบบความคดิรวบยอด หมายถึง ความคิดความเขา้ใจที่เป็นผลสรุปจากความคิด

ที่จดักลุ่มส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวบรวมส่ิงที่คลา้ยคลึงเขา้มารวมกนัเป็นรูปแบบเดียวกนั โดยแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  เป็นขั้นที่แจง้ให้ผูเ้รียนทราบว่าจะเรียนเร่ืองอะไรเพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจและทราบวา่จะเรียนอะไร  ในขั้นน้ีครูควรแสดงค าที่เป็นช่ือความคิดรวบ
ยอดที่สอนโดยใชบ้ตัรค าหรือเขียนบนกระดานด า  เพือ่เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ  จึงควรบอก
ประโยชน์ของความคิดรวบยอดที่จะเรียน 

วธีิการสอนแบบความคิดรวบยอด 
 

วธีิการสอนแบบปกติ 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการคา้
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนกัเรียน 
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3

โดยการใชรู้ปแบบการสอน 
แบบความคิดรวบยอด 
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2. ขั้นแสดงตวัอยา่ง  ขั้นน้ีมีความส าคญัมาก  ครูอาจท าของจริงหรือรูปภาพให้ผูเ้รียน
ดู  เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดอยา่งชัดเจน  ครูควรแสดงตวัอย่างทั้งที่ใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงจะยิง่ดี 
            3. ขั้นสรุปรวบยอด  หลงัจากครูแสดงตวัอยา่งให้ผูเ้รียนดูแลว้  ก็ให้ผูเ้รียนพยายามสรุป
ความคิดรวบยอดด้วยตนเองว่าตวัอย่างที่ครูแสดงมีลักษณะอย่างไร  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งพยายาม
ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานในใจ  ครูจึงเป็นผูท้ี่บอกว่าที่ผูเ้รียนสรุปนั้นถูกหรือผิด  ครูจะ
ไม่เป็นผูส้รุปแต่เป็นผูแ้นะน าในบางคร้ังเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด 
        4. ขั้นทดสอบ  เม่ือผูเ้รียนสรุปความคิดรวบยอดไดแ้ลว้  ครูจะตอ้งทดสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน เพือ่ใหเ้กิดความถูกตอ้ง  แม่นย  า และละเอียดพอ  ในความเขา้ใจความคิดรวบยอดของผูเ้รียน 

การสอนแบบปกติ หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยายซ่ึงผู ้สอน
ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และเป็นวิธีการสอนที่ผูส้อนกับผูเ้รียนมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนันอ้ยกวา่การสอนในรูปแบบอ่ืน 
 กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิความคิดรวบยอด 
 กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบปกติหรือที่เรียกว่า
แบบบรรยาย 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หมายถึง นักเรียนที่เรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 ในสาขางานการขาย  และศึกษาในวิชาการคา้กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนของนักเรียน เร่ือง ความเป็นมาของการคา้
และการตกลงทางการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน  ซ่ึงได้จากการวดัความรู้  ความเขา้ใจ  โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากที่เรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอนวิชาการคา้
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202-2111  เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้กลุ่ม
ประเทศอาเซียน  ซ่ึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีได้จากการน าผลการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  และเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอน มาสร้าง
แบบทดสอบปรนยัประเภทเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก  จ  านวน  30  ขอ้  

แนวคดิและทฤษฎ ี
วิธีการสอนแบบความคดิรวบยอด  

มาร์โทเรลลา (Martorella. 1986: 186) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความคิดรวบยอดไวส้อง
ความหมายในเวลาเดียวกนัวา่ 
 1. ความคิดรวบยอดเป็นการจดัล าดบัชั้นของประสบการณ์ที่เป็นระเบียบ 
 2. ความคิดรวบยอดเป็นข่ายงานของความเก่ียวกนัทางปัญญาที่น ามาจดัล าดบัชั้น หรือจดั
ประเภท ซ่ึงไม่เพียงแต่จะจ าแนกวตัถุ เหตุการณ์ที่เราประสบ ถึงแมเ้ราจะเผชิญหน้ากบัส่ิงใหม่ ๆ 
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หรือประสบการณ์เก่า ๆ เราจะน าความคิดรวบยอดทั้งเก่าและใหม่มาประสานสัมพนัธ์กนัในการคิด
แกปั้ญหา 
 สุชา จนัทร์เอม (2539, หนา้ 187) กล่าววา่ ความคิดรวบยอดหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า สังกปั
นั้นหมายถึง สญัลกัษณ์ที่ใชแ้ทนส่ิงของ หรือสถานการณ์หลาย ๆ อยา่งที่มีความหมายร่วมกนัอยา่ง
หน่ึง เป็นตน้ว่า เม่ือนึกถึงปลาวาฬ สุนัข ววั ควาย เรานึกถึงลักษณะร่วมกันอย่างหน่ึงของสัตว์
เหล่าน้ี คือมีน ้ านมเล้ียงลูกอ่อนเราเรียกสัตวพ์วกน้ีว่า “สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม” ซ่ึงเป็นความคิดรวบ
ยอด รวมเอาสตัวท์ี่มีรูปร่างแตกต่างกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั และกนัสตัวพ์วกน้ีออกจากสตัวก์ลุ่มอ่ืน  
 สุวทิย ์มูลค า (2547, หนา้ 10) กล่าววา่ ความคิดรวบยอดว่า หมายถึง ความคิดความเขา้ใจที่
สรุปเก่ียวกบัการจดักลุ่มส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่เกิดจากการสังเกตหรือการไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิง
นั้น ๆ แลว้ใชคุ้ณลกัษณะหรือคุณสมบติัที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจดัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้
เกิดความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ดงันั้นความคิดรวบยอดจะท าให้เราสามารถจ าแนกส่ิงใหม่ ๆ 
และเขา้ใจไดร้วดเร็วตามประสบการณ์ของเราที่ผา่นมา 
 สุรางค ์โคว้ตระกลู (2533, หนา้ 30) กล่าวว่า ความคิดรวบยอดไวว้่า ความคิดรวบยอดเป็น
ค าที่ เป็นนามธรรม ใช้แทนสัตว์ ว ัตถุ ส่ิงของที่ได้จัดไว้ในจ าพวกเดียวกัน โดยถือลักษณะ 
(Attribute) ที่ส าคญัหรือวกิฤติเป็นเกณฑ ์ตวัอยา่ง เช่น ค  าวา่ “นก” เป็นค าที่ใชแ้ทนสัตวจ์  าพวกหน่ึง
ที่มีคุณลกัษณะวิกฤติ (Critical) 3 อยา่ง คือ สัตวน์ั้นจะตอ้งมีปีก ขน (Feather) และบินไดแ้มว้่านก
ในโลกจะมีหลายร้อยชนิดแต่คนเราสามารถที่จะมีความคิดรวบยอด “นก” ในการส่ือความหมาย
หรือเป็นรากฐานของความคิดดงักล่าวนั้น คือ มีปีก มีขน บินได ้
 สมนึก ภทัทิยธนี (2546, หน้า 37) กล่าวว่า ความคิดรวบยอดหรือมโนมติหรือสังกับ 
หมายถึงลกัษณะร่วมของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่เคยเกิดขึ้นหลาย ๆ คร้ัง หรือมีส่ิง
เหล่านั้นหลาย ๆ อยา่ง 
ลักษณะของความคดิรวบยอด 
 กานเย ่(Gagne, 1977, p. 90 อา้งถึงใน รัตนะ บวัสนธ์, หน้า 29) ไดก้ล่าวว่า ความคิดรวบ
ยอดมี 2 ลกัษณะ คือ 
 1. ความคิดรวบยอดรูปธรรม คือ ความสามารถของคนที่จะบอกว่าส่ิงใดเป็นอะไรจดัอยูใ่น
จ าพวกใด ประเภทใด โดยอาศยัคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ เช่น สี รูปทรง ของส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยตดัสิน เช่น การบอกว่าขนุนไม่ใช่ทุเรียนเน่ืองจาก กล่ิน ลักษณะภายนอก รสของขนุน ส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยยนืยนัในการตดัสิน 
 2. ความคิดรวบยอดนามธรรม คือ ความสามารถในการบอกความหมายของส่ิงของใด ๆ 
หรือบอกลกัษณะของส่ิงของที่เป็นนามธรรม เช่น สามารถอธิบายความหมายของค าอาเซียน ไดใ้น
กรณีน้ีคนผูน้ั้นอาจจะบอกว่า อาเซียนคือกลุ่มประเทศตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงประกอบด้วยไทย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน พม่า กมัพชูา เวยีดนาม 
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จากหลักการสอนความคิดรวบยอดของนักจิตวิทยาหลาย ๆ ท่าน  มลฤดี  ล่ิวเฉลิมวงศ ์
(2541)  ได้น ามาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิด-รวบยอด มีขั้นตอนของกิจกรรม ดงัน้ี 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  เป็นขั้นที่แจง้ให้ผูเ้รียนทราบว่าจะเรียนเร่ืองอะไรเพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจและทราบวา่จะเรียนอะไร  ในขั้นน้ีครูควรแสดงค าที่เป็นช่ือความคิดรวบ
ยอดที่สอนโดยใชบ้ตัรค าหรือเขียนบนกระดานด า  เพือ่เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ  จึงควรบอก
ประโยชน์ของความคิดรวบยอดที่จะเรียน 

2. ขั้นแสดงตวัอย่าง  ขั้นน้ีมีความส าคัญมาก  ครูอาจ าของจริงหรือรูปภาพให้ผูเ้รียน
ดู  เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดอยา่งชัดเจน  ครูควรแสดงตวัอย่างทั้งที่ใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงจะยิง่ดี 

3. ขั้นสรุปรวบยอด  หลงัจากครูแสดงตวัอย่างให้ผูเ้รียนดูแลว้  ก็ให้ผูเ้รียนพยายามสรุป
ความคิดรวบยอดด้วยตนเองว่าตวัอย่างที่ครูแสดงมีลักษณะอย่างไร  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งพยายาม
ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานในใจ  ครูจึงเป็นผูท้ี่บอกว่าที่ผูเ้รียนสรุปนั้นถูกหรือผิด  ครูจะ
ไม่เป็นผูส้รุปแต่เป็นผูแ้นะน าในบางคร้ังเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด 

4. ขั้นทดสอบ  เม่ือผูเ้รียนสรุปความคิดรวบยอดไดแ้ลว้  ครูจะตอ้งทดสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน เพือ่ใหเ้กิดความถูกตอ้ง  แม่นย  า และละเอียดพอ  ในความเขา้ใจความคิดรวบยอดของผูเ้รียน 

จากหลกัการสอนความคิดรวบยอดดงักล่าว  จะเห็นไดว้่า  การสอนความคิดรวบยอดเป็น
ส่ิงส าคญัมาก  ความคิดรวบยอดจะตอ้งเรียนเป็นไปตามล าดบัพฒันาการ   ทั้งน้ี  การสอนความคิด
รวบยอดที่นกัจิตวทิยาเสนอแนะไวน้ั้นมีหลายรูปแบบ  ครูผูส้อนจะตอ้งรู้จกัเลือกใช้  โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของวชิาที่สอน วยัและพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ย 
หลักสูตรรายวิชา การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2202-2111) 

จุดประสงค์รายวิชา 
 1. เขา้ใจหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ 
แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. วเิคราะห์แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. มีเจตคติและกิจนิสยัที่ดีในการท างานดว้ยความมนุษยสมัพนัธ์ ความสามคัคี มีภาวะผูน้ า
และความเป็นประชาธิปไตย 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้และขอ้ตกลง
ทางการคา้ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการจดัจ าหน่ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 3. วิเคราะห์แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและ
สถานการณ์ 
 4. เตรียมความพร้อมของตนเองส าหรับการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภณัฑแ์ละการจดัจ าหน่าย
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลงทางการคา้ 
แนวโน้มการคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการคา้
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 สุมิตรา  ด่านพาณิชย ์(2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษจากการอ่าน ผลจากการศึกษาพบวา่ 
 1. รูปแบบการสอนความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษจากการอ่านที่พฒันาขึ้นประกอบไป
ดว้ย ขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ขั้น คือ 1) ขั้นตรวจสอบและขยายความรู้ 2) ขั้นศึกษาขอ้มูลและ
ตวัอย่างเพื่อน าไปสู่การสรุปอ้างอิงความคิดรวบยอด 3) ขั้นให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีคิดที่
หลากหลายจากการเกิดและบรรลุความคิดรวบยอดของเพือ่นร่วมชั้นเรียน 4) ขั้นฝึกฝนให้เกิดความ
ช านาญ 
 2. ผลการตรวจสอบการเกิดความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษของรูปแบบที่สร้างขึ้นพบว่า 
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนพฒันาขึ้น และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 
0.05 
 3. ปัญหาส าคญัที่พบเก่ียวกับการพฒันามีความคิดรวบยอดทางด้านภาษาคือ ผูเ้รียนมี
ความรู้ค  าศพัทใ์นระดบัต ่า มีปัญหาการถอดความในระดบัวลี ประโยค และยอ่หน้า จากขอ้มูลที่ได้
จากอนุทินของผูเ้รียน บนัทึกหลงัสอนของผูส้อน และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการช้ี
ตรงกนัวา่ การเรียนการสอนเพือ่พฒันาความคิดรวบยอดทางภาษาผ่านทางการอ่าน ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะในการหาความหมายของค าศพัท ์และใหค้วามคิดรวบยอดเก่ียวกบัโครงสร้างของ
ค า วลี และประโยคช่วยในการถอดความไดดี้ขึ้น 
 ซูบายดะ  สือแม (2554) ไดศ้ึกษาการพฒันาชุดการสอนโดยใชก้ระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลจากการศึกษาพบวา่  

1. ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.93/ 80.44 
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 2. นักเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยชุดการสอนโดยใชก้ระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน หลงัไดรั้บการสอนสูงกว่าก่อนไดรั้บการสอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3                  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 172 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 

ที่เรียนวิชาการค้ากลุ่มประชาคมอาเซียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 55 คน                          
โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายและแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 4 จ  านวน 24 คน 
ที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบรวบ 

กลุ่มทดลอง ได้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 5 จ  านวน                   
31 คน ที่เรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบความคิดรวบยอด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
1. แผนการสอนวิชาการคา้กลุ่มประชาคมอาเซียนเร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้                   

เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นโดยยดึจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความคิดรวบยอด หลกัการ
และเน้ือหาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และคู่มือครูวิชาการคา้กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่สร้างขึ้นมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีการล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 

   1.1  ศึกษาคน้ควา้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบความคิดรวบยอด 
   1.2  ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556  
   1.3 ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชา ชีพของส านักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (2535) จ ากัด  ตามหลัก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

   1.4  เลือกเน้ือหาที่เหมาะสมที่น ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัซ่ึงไดแ้ก่เร่ือง การคา้และการตก
ลงทางการคา้ 

   1.5  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาเร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้                      
จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ออกเป็นจุดประสงค ์                        
เชิงพฤติกรรม 
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   1.6  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ที่คาดหวงัเม่ือไดเ้รียนแลว้ผูเ้รียนควรท าอะไรได ้
   1.7  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   1.8  น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นทั้งแผนแบบปกติและแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

ความคิดรวบยอดเสนอต่อรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 
(อาจารยม์ทันา เครือแก้ว) รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ (อาจารยข์วญัใจ สอนศิริ) และ หัวหน้า
สาขาวชิาพื้นฐานตรวจพจิารณา (อาจารยภ์ารดี เนติเจียม) 

   1.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ซ่ึงก็คือนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการคา้กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้โดยผูว้ิจยั

ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
    1.1 วเิคราะห์จุดประสงคเ์ร่ืองอตัราส่วนของชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ตามหลกัสูตรปี 

พ.ศ. 2556 ออกมาในรูปจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1.2 สร้างขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้จ านวน 30 ขอ้ 
    1.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาว่าขอ้สอบที่ออกนั้น

ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญมีรายช่ือดงัน้ี 
         1.3.1 อาจารยภ์ารดี เนติเจียม หวัหนา้สาขาวชิาพื้นฐาน 
         1.3.2 อาจารยข์วญัใจ  สอนศิริ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
         1.3.3 อาจารยม์ัทนา  เครือแก้ว รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลย ี                                

เมืองชลบริหารธุรกิจ 
         แลว้ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้(IOC) ซ่ึงเกณฑ์
การแปลความหมายว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่นั้ นให้
พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ที่ไดจ้ะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไปแสดงว่าขอ้สอบนั้น
ใชไ้ดห้ากค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC มีค่านอ้ยกวา่ 0.5 แสดงวา่ขอ้สอบนั้นไม่ตรงจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ให้ตดัขอ้สอบขอ้นั้นทิ้งไปหรือท าการปรับปรุงขอ้สอบให้ให้มีความสอดคลอ้งมากขึ้นตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องของข้อค  าถามกับวตัถุประสงค์ในการจดัการ
เรียนรู้นั้นพบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 0.60-1.00 ทุกขอ้ นั้นแสดง
วา่แบบทดสอบที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้นเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถใชใ้นการเก็บรวบรวมได้
จริงและเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพตามเกณฑ ์
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การรวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนด าเนินการทดลองผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย

ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพือ่แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ด าเนินการทดลองโดยผูว้ิจยั ปฏิบติัการสอนทั้งสองกลุ่มดว้ยตนเองและใชเ้น้ือหาอยา่ง

เดียวกนั แต่วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนต่างกัน ใช้เวลาในการทดลองสอนกลุ่มละ 6 ชั่วโมง                       
รวม 2 สปัดาห ์

4. เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัท  าการทดสอบหลังเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น และน ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทาง
สถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. ขอ้มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต                          

( X )     และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติกบัการ

สอนแบบความคิดรวบยอดโดยใช้สถิติ (t-test for Independent) คะแนนที่น ามาวิเคราะห์เป็น
ค่าเฉล่ียของผลต่างระหว่างก่อนทดลองและหลงัทดลองในรูปของค่าความแตกต่าง (Difference 
Scores) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการจดัการเรียนการสอนเร่ือง การคา้และการตกลง
ทางการคา้ ดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอด 

 
ล าดับที ่

แบบปกติ แบบความคดิรวบยอด 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

1 9 16 8 23 
2 14 19 10 15 
3 5 10 4 20 
4 11 14 7 22 
5 8 17 11 24 
6 6 14 11 22 
7 9 14 10 25 
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นักศึกษา
ล าดับที ่

แบบปกติ แบบความคดิรวบยอด 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

8 10 19 2 18 
9 10 15 7 19 
10 15 18 4 19 
11 4 13 5 20 
12 7 12 5 22 
13 2 10 9 19 
14 9 11 14 24 
15 11 18 8 18 
16 14 19 6 18 
17 6 11 12 20 
18 8 14 7 19 
19 10 17 9 21 
20 10 15 5 17 
21 13 20 8 19 
22 7 15 13 21 
23 8 18 9 22 
24 12 21 6 21 
25 - - 13 25 
26 - - 7 21 
27 - - 10 18 
28 - - 16 24 
29 - - 5 17 
30 - - 7 19 
31 - - 6 20 
รวม 218 370 254 632 

X  9.08 15.41 7.91 20.33 
S.D. 3.24 3.22 3.03 2.40 
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จากตารางที่ 1 ผลจากการใช้วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอดในรายวิชาการคา้กลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้ นคิดเป็นร้อยละ 100.00 และนอกจากน้ีผลจากการใช้วิธีการสอนแบบปกตินักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดบั 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการคา้กลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ือง การคา้และการตกลงทางการคา้ 

กลุ่มตัวอย่าง n 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ความแตกต่าง t sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D.  

 

27.68* 

 

 

0.00 

ระดบัชั้นปวช.3/4 
(กลุ่มควบคุม) 

24 9.08 3.24 15.41 3.22 6.33 0.81 

ระดบัชั้นปวช.3/5 
(กลุ่มทดลอง) 

31 7.91 3.03 20.33 2.40 12.42 0.63 

* < 0.05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผูเ้รียนที่เรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

(กลุ่มควบคุม) มีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัการทดลองดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบปกติโดยมี

ค่าเฉล่ียที่เพิม่ขึ้นเท่ากบั 6.33 เม่ือพจิารณาผูเ้รียนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอดพบว่า

มีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 12.42  เม่ือท าการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

สรุปอภปิรายข้อเสนอแนะ 
สรุป 

1. ผลจากการใช้วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอดในรายวิชาการค้ากลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100.00 
 2. การจดัการสอนดว้ยวิธีการจดัการสอนแบบความคิดรวบยอด  ท าให้นักเรียนที่เรียนวิชา
การคา้กลุ่มประชาคมอาเซียน เร่ืองการคา้และการตกลงทางการคา้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
อภปิรายผลการวจิยั 

จากผลของการศึกษาวิจยัที่ผูว้ิจยัใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนของนักเรียนที่เรียนใน
รายวชิาการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 2 กลุ่ม โดยการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้
วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอดและกลุ่มควบคุมดว้ยวิธีการสอนแบบปกตินั้นซ่ึงพบว่า วิธีการ
สอนแบบความคิดรวบยอดเป็นวิธีที่ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าทั้ งน้ี
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เน่ืองจากในกระบวนการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบความคิดรวบยอดนั้น เป็นวิธีการ
รวบรวบจดัล าดบัชั้นของประสบการณ์ส่ิงที่คลา้ยคลึงกนัเขา้รวมกนัเป็นรูปแบบเดียวกนั หากผูส้อน
และผูเ้รียนใหค้วามส าคญักบัความซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดรวบยอด วิธีการเรียนแบบน้ีจะพฒันา
และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพือ่เป็นพื้นฐานทางความคิดและการประยกุตไ์ป
ใชจ้ริงในชีวติประจ าวนั สุมิตรา  ด่านพาณิชย ์(2550) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษจากการอ่าน ผลจากการศึกษาพบวา่ 1)  รูปแบบการสอน
ความคิดรวบยอดทางภาษาอังกฤษจากการอ่านที่พ ัฒนาขึ้ นประกอบไปด้วย ขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 4 ขั้น คือ (1) ขั้นตรวจสอบและขยายความรู้ (2) ขั้นศึกษาขอ้มูลและตวัอยา่งเพื่อน าไปสู่
การสรุปอา้งอิงความคิดรวบยอด (3) ขั้นใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้วิธีคิดที่หลากหลายจากการเกิด
และบรรลุความคิดรวบยอดของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (4) ขั้นฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 2) ผลการ
ตรวจสอบการเกิดความคิดรวบยอดทางภาษาองักฤษของรูปแบบที่สร้างขึ้นพบวา่ คะแนนเฉล่ียก่อน
และหลงัเรียนพฒันาขึ้น และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 3) ปัญหา
ส าคญัที่พบเก่ียวกบัการพฒันามีความคิดรวบยอดทางดา้นภาษาคือ ผูเ้รียนมีความรู้ค  าศพัทใ์นระดบั
ต ่า มีปัญหาการถอดความในระดบัวลี ประโยค และยอ่หน้า จากขอ้มูลที่ไดจ้ากอนุทินของผูเ้รียน 
บนัทึกหลงัสอนของผูส้อน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการช้ีตรงกนัว่า การเรียน
การสอนเพือ่พฒันาความคิดรวบยอดทางภาษาผา่นทางการอ่าน ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะใน
การหาความหมายของค าศพัท ์และใหค้วามคิดรวบยอดเก่ียวกบัโครงสร้างของค า วลี และประโยค
ช่วยในการถอดความไดดี้ขึ้น และยงัสอดคลอ้งกบัซูบายดะ  สือแม (2554) ไดศ้ึกษาการพฒันาชุด
การสอนโดยใชก้ระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง
เศษส่วนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลจากการศึกษาพบวา่  1) ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดย
ใชก้ระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.93/ 80.44  2) นักเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยชุดการสอนโดยใชก้ระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน หลงัไดรั้บการสอนสูงกว่าก่อนไดรั้บการ
สอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลที่ไดจ้ากการศึกษาผูว้จิยัและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถน าแนวทางในการจดัการเรียนรู้ไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ สอดคล้องกับบริบทของผูเ้รียน
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในอนาคตต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่ใชว้ธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียน และมีการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนการสอนดว้ย
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วธีิอ่ืน ๆ  เพือ่น าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบการสอนให้มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของผูเ้รียนมากยิง่ขึ้น 
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