
 

 
 
 
 
 

การเปรียบเทยีบการคดิวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั!นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหว่างวธีิการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
THE COMPARISON OF CRITICAL THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT  

OF GRADE 9 STUDENTS BETWEEN INSTRUCTION BY USING THE SIX  

THINKING HATS AND GRAPHIC ORGANIZERS TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์ 

ของ 

ทวิาร์   ศรนรินทร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
กรกฎาคม  2558 



 

 
การเปรียบเทยีบการคดิวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน 

ชั!นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหว่างวธีิการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 

THE COMPARISON OF CRITICAL THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT  

OF GRADE 9 STUDENTS BETWEEN INSTRUCTION BY USING THE SIX  

THINKING HATS AND GRAPHIC ORGANIZERS TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์ 

ของ 

ทวิาร์   ศรนรินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอต่อมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี เพื%อเป็นส่วนหนึ%งของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน 

ลขิสิทธิ�เป็นของมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
กรกฎาคม  2558 



6 l v A a d

lu:u:o{t?Ytutuytufi

13o.r

nr:ufiurrfiurnr:n^qirr:0lqr0lrrnrrund'lqvrdmxnr:GuutorrinGourluriruufinuriJi,i :

: v u'j r'r i6 n r :'fi'qr n r : ft u u f ) nr ut drvr n fi n u ru r n r n 1 u rYu ri.r n : r frl n

The Comparison of Clitical Tliinking and Leaming Achievement of Grade 9 Students between

Instruction by Using The Six Thinking Hats and Glaphic Organizers Technique

a t a d

vrl"t: fl5ulllvr:

a q 6

nfl v nr iil nt I cTou ?1lu ll.lTlu I

r a a /

1J : U 5'rU fl 0U'lvr UlUl\U r

( :  o { f l tdn :101:  u len l

t d } { a a {

i l: rt 1u11lJ: nUtlYtUlltV'lU r

glrelru)
t'"

a*/

. i t 4  4  a  4

n : : il n 1: YtU : nu lxvt u-ruyl u t

a a d

n : : ufil: fl olJ'l?1u1u1 lu t

lrifror4ri6ornlrfl'ri?lurii'u:rrd'gf rlyru::ftl#riur{luriruufiwo{nr:ffnurenrrHdnqn:
o a u

fl I dn: lJ 1.1 1u fl{cvlgl fl 'l1J 1?1 n n
r^h

{\t./
\l llQt't z
. . v . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f | f l l

(: oqflrdn: ror: dvrovf,uf qvrGieluv)

iu fi .. . L . . . . . td o u ..n -r.{fl .1 . n $./.. il . n.. !" Y.>1.

{{rirunran:rt f  q:. i l r inr o:nn)

(or:.ruq.rriu

VeeJ
. q d
( f i : . [ rJt?l : f l  t t [uu)

rlSrgryrnq qn:rrounl:f lou

A q A A

u9tufllcn9t?ilu1au



ทิวาร์  ศรนรินทร์.  (2558).  การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของ 

 นักเรียนชั! นมัธยมศึกษาปีที% 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 

 กบัผงักราฟิก. วทิยานิพนธ์  ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน). จนัทบุรี : มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 รําไพพรรณี,  
คณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์   

  ผูช่้วยศาสตราจารยป์วริศา  จรดล  ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน)     ประธานกรรมการ 
ผดุงชยั  ภู่พฒัน์   ค.ด. (การวดัและการประเมินผลการศึกษา)     กรรมการ 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั' งนี'  มีวตัถุประสงคเ์พื-อ 1) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทาง 
การเรียน ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ
2) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ของนักเรียนชั' นมธัยมศึกษาปีที- 3     
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก และ 3) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 ระหวา่งกลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เป็นนักเรียนระดบัชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร จาํนวน           
2 ห้องเรียน  มีจาํนวนนักเรียนห้องละ 32 คน แล้วสุ่มนักเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 
กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก เครื-องมือที-ใชใ้นการวิจยัครั' งนี'   ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก แบบวดัการคิดวิจารณญาณ 
และแบบวดัผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี-ย ส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
หมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05  2) นักเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 และ 3) นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที-ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were: 1) to compare the critical thinking and learning 

achievement of grade 9 students before and after instruction by using the six thinking hats technique  

2) to compare the critical thinking and learning achievement of grade 9 students before and after 

instruction by using the graphic organizers technique and 3) to compare the critical thinking and 

learning achievement of grade 9 students between the experimental groups using the six thinking hats 

and graphic organizers technique. The samples were selected by cluster random sampling who studied 

in grade 9 in the first semester of the academic year 2015 at MathayomWatbuengthonglang school, 

Bangkok. They were divided into two groups, 32 students each. The first experimental group learned 

through the six thinking hats technique and the second experimental group learned through the graphic 

organizers technique.  The research instruments were the lesson plans based on the six thinking hats 

technique, the lesson plans based on the graphic organizers technique, the critical thinking test and   

the learning achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

 The results of the study were as follows: 1) The grade 9 students who learned through the 

six thinking hats technique showed their critical thinking and learning achievement was significantly 

higher than before the experiment at .05 level. 2) The grade 9 students who learned through the 

graphic organizers technique showed their critical thinking and learning achievement was significantly 

higher than before the experiment at .05 level.  3) The grade  9 students who learned through the six 

thinking hats and graphic organizers technique did not show  different critical thinking and learning 

achievement. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  
ไดก้าํหนดแนวการจดัการการศึกษา ที�เกี�ยวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งการฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา โดยจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น ดงันั;นครูผูส้อนจะตอ้ง
เปลี�ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผูชี้; ใหจ้าํ มาเป็นผูถ่้ายทอด ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียน
แสวงหาความรู้จากสื�อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพื�อนาํไปใชส้ร้างสรรค์
ความรู้ของตน และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั;นพื;นฐาน พ.ศ. 2551 ที�ระบุไวเ้กี�ยวกบัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิด ทั;งดา้นทกัษะ
การคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดวจิารณญาณ เพื�อนาํไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเอง และสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2551 : 4) ซึ� งจะเห็นไดว้า่ในการจดัการศึกษา หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ นั;น เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาทกัษะการคิดที�มีความสําคญัต่อการ
เรียนรู้และการดาํเนินชีวติ   
 ในส่วนของการพฒันากระบวนการคิดที�นอกเหนือไปจากการคิดสร้างสรรค ์การคิดวิเคราะห์  
และการคิดแก้ปัญหา ที�ตอ้งอาศยัทกัษะการคิดพื;นฐานด้านต่าง ๆ เขา้มาผสมผสานกนัแล้ว ยงัมี
กระบวนการคิดอีกมิติหนึ� งที�จาํเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียน คือ การคิดวิจารณญาณ ซึ� งเป็น
กระบวนการคิดที�มีความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทางสมอง และสติปัญญาของผูเ้รียน เพื�อให้
ผูเ้รียนมีความรอบคอบ สมเหตุสมผล ไดเ้รียนรู้การพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอย่างกวา้งขวาง ลึกซึ; ง 
ดว้ยการไตร่ตรองในคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั;น โดยผูเ้รียนที�มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
จะสามารถกาํหนดเป้าหมาย ระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีการประมวลขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูล รวมทั;งประเมินขอ้มูลเพื�อพิจารณาลงความเห็นในประเด็นที�คิดไดด้ว้ยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี. 
2551 : 304-305) นอกจากนี; ยงัช่วยให้ผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดในระดบันี; ได ้จะตอ้งผา่นการคิดขั;นพื;นฐาน
และการคิดระดบักลางในลกัษณะต่างๆ ที�เป็นทกัษะในชีวิตประจาํวนั เช่น การจาํแนก  การเปรียบเทียบ 
การสรุปความ การเรียงลาํดบั  การเชื�อมโยง และการลงสรุป เป็นตน้ การนาํทกัษะเหล่านี;มาผสมผสาน
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เขา้ดว้ยกนั จะเกิดเป็นมิติการคิดในระดบัสูง หรือการคิดวิจารณญาณนั�นเอง เมื�อผูเ้รียนสามารถคิด
วิจารณญาณแลว้ ก็จะไดค้วามคิดที�ผ่านการกลั�นกรอง สามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น 
นาํไปใช้ในการแกปั้ญหา การใช้เหตุผลในการตดัสินใจ รวมไปถึงการริเริ�มสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ๆ   
ที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณของ วยัญา  
ยิ;มยวน (2547 : 105) ไดพ้บว่าการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน เป็นอิทธิพลที�สําคญั
ที�สุดต่อการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียน  ซึ� งวิธีการจดัการเรียนรู้นั;นควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิด
วิจารณญาณ เนื�องจากกระบวนการคิดที�สําคญัและจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ทุกระดบั คือกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายเพื�อให้ไดค้วามคิด ตดัสินใจผ่านการพิจารณาขอ้มูล 
หลกัฐาน และเหตุผลอยา่งรอบคอบ กระบวนการคิดที�ไดนี้; จะสามารถนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ 
สถานการณ์  นอกจากนี; จากการศึกษางานวิจยัของ ศิริกานต ์ คุสินธ์ุ (2549 : 64) และธนพร  วีระเจริญกิจ 
(2549 : 100-101) ไดพ้บผลการวจิยัที�สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
มีผลโดยตรงต่อการพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณ  ซึ� งการจดัการเรียนรู้โดยไม่คาํนึงถึงการส่งเสริม
ทกัษะการคิด จะทาํให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตํ�าลง นกัเรียนไม่ค่อยมีสมาธิ
ในการเรียน และขาดความพยายามในการเรียนรู้ ไม่กลา้ถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
ไม่เขา้ใจเนื;อหาสาระที�เรียนอยา่งแทจ้ริง และทาํให้ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ถา้ครูผูส้อนมีจุดเนน้ในการพฒันาการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน และมีการจดัการ
เรียนรู้ที�ส่งเสริมทกัษะการคิด ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันากระบวนการคิดวจิารณญาณดว้ยครูผูส้อน
จึงควรปรับวิธีการจดัการเรียนรู้เพื�อกระตุน้ทกัษะทางสติปัญญา จดับรรยากาศในชั;นเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ใหเ้กิดความน่าสนใจในการศึกษาคน้ควา้ ควรทาํความเขา้ใจปัจจยัที�สัมพนัธ์กบักระบวนการ
คิดวิจารณญาณ โดยการปรับปรุง พฒันาพฤติกรรมการสอน คดัเลือกและออกแบบการจดัการเรียนรู้
และการจดักิจกรรมให้มีความหลากหลาย ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิด เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงเหตุผล 
หรือความคิดของตนเอง ฝึกใหเ้กิดความกลา้แสดงออก เพราะเมื�อครูมีการออกแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที�มีคุณภาพแลว้ ก็จะส่งผลให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางสติปัญญา และพฒันากระบวนการ
คิดอยา่งมีวจิารญาณไดใ้นที�สุด 
 สาํหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�ครูผูส้อนสามารถนาํมาพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพนั;น มีนกัการศึกษาหลายท่านพฒันาไวห้ลากลายรูปแบบดว้ยกนั 
 และไดมี้การจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ� ง คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ ของเอ็ดเวิร์ด 
เดอ โบโน (Edward  De  Bono. 1996 : 90-93)  เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�มุ่งพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะ ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาหรือคาํถาม ภายใตส้ถานการณ์
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หรือกิจกรรมที�ตอ้งการฝึกทกัษะการคิด  นอกจากนี;ยงัสามารถทาํให้ผูเ้รียนแต่ละคนพฒันาความคิด
ไดห้กทิศทางดว้ยกนั โดยเปรียบเทียบจากหมวกหกใบ ไดแ้ก่ หมวกสีขาว แทนความคิดเกี�ยวกบัขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  หมวกสีแดง แทนความคิดที�ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์  หมวกสีดาํแทนความคิด
ที�ตอ้งใชค้วามสุขมุ รอบคอบในการตดัสินใจ หมวกสีเหลือง แทนความคิดที�มีความมั�นใจ มีเหตุผล
ในการยอมรับเชิงบวก หมวกสีเขียว แทนความคิดที�มีการสร้างสรรค์และการปรับเปลี�ยนสู่สิ�งใหม่ ๆ  
และหมวกสีฟ้า แทนความคิดในภาพรวม จากลกัษณะของการคิดที�แทนดว้ยหมวกทั;งหกใบ ไดเ้ป็น
ที�ยอมรับวา่ สามารถฝึกให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั;นสูง หรือการคิดวิจารณญาณได ้  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากงานวิจยัของ วิภารัตน์  พุฒดาํ (2551 : 92-96) ที�ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
หมวกหกใบ ที�มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 5 โดยพบว่า การจดั 
การเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ สามารถพฒันาการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนให้สูงขึ;นได ้
และนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ทั;งนี; เนื�องจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้นกัเรียนไดมี้โอกาสปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ  มีความ
สนุกสนานต่อการเรียน นอกจากนี; ยงัพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ปลูกฝังให้
นกัเรียนรู้จกัการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น ซึ� งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ  สุพตัรา  แยม้คลี� (2548 : 59-60) ที�พบว่า นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ครูผูส้อน
ควรนาํแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบไปใช้เพื�อพฒันาการคิดวิจารณญาณกบั
นกัเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นอกจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบแลว้ ผูว้ิจยัไดพ้บวา่การจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกไดช่้วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิดหลายดา้น อีกทั;งยงัช่วย
พฒันาการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจาก ผงักราฟิกเป็นแผนผงัทางความคิด 
ซึ� งประกอบไปด้วยความคิดหรือขอ้มูลสําคญั ๆ ที�เชื�อมโยงกนัอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ� งทาํให้เห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเนื;อหาสาระนั;น ๆ การใชผ้งักราฟิกเป็นเทคนิคที�ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้
ในการเรียนรู้เนื;อหาสาระต่าง ๆ จาํนวนมาก เพื�อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเนื;อหาสาระนั;นไดง่้ายขึ;น 
เร็วขึ;น และจดจาํไดน้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากเนื;อหาสาระหรือขอ้มูลต่าง ๆ ที�ผูเ้รียนประมวลมา
นั;นอยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงักราฟิกเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้ผูเ้รียนจดัขอ้มูลเหล่านั;นให้เป็น
ระบบระเบียบอยูใ่นรูปแบบที�อธิบายใหเ้ขา้ใจและจดจาํไดง่้าย  และจากการศึกษางานวิจยัของ สันติ  
กิจลือเกียรติ (2555 : 124) ที�ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบักระบวนการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้
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แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนสามารถสร้างแผนภาพในสมองที�เชื�อมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมอยา่งสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การหา
เหตุผล สิ�งเหล่านี;ลว้นเป็นการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความรู้ที�เกิดขึ;นจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จะเป็นความรู้ที�คงทน (Retention) อยูใ่นความจาํ
ระยะยาว (Long-term Memory) และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ดโ้ดยง่าย (Retrieval) และที�สําคญัยงั
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกด้วย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐ  สิมะธัมนันท ์
(2552 : 96- 97) ที�ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกไดค้ะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดคือร้อยละ 70
นอกจากนี;ยงัพบวา่ การใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั;นไดส่้งเสริมการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจากพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิกไดเ้อื;อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้เกิดการคิดเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัโครงสร้างความรู้ ทาํให้
เกิดการจดัระบบขอ้มูลความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ สามารถพิจารณาการใช้ความรู้ 
ความจริงที�ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ การพิจารณารายละเอียดของขอ้มูล โดยหา
ความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งของขอ้มูล ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความสําคญัของขอ้มูล ตลอดจน 
มีความสามารถในการสรุปขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอีกหนึ� งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั;นพื;นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งได้เรียนรู้
เกี�ยวกบัสุขภาพเป็นหลกัสําคญั เนื�องจากสุขภาพเกี�ยวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซึ� งทุกคนควรจะได้
เรียนรู้เรื�องสุขภาพ เพื�อจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม 
รวมทั;งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพตามไปดว้ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-4)  โดยสาระการเรียนรู้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 สาระตามจุดมุ่งหมายของ
การพฒันาผูเ้รียน คือ สุขศึกษา และพลศึกษา ในส่วนของสาระการเรียนรู้สุขศึกษานั;น ไดมุ้่งเนน้ให้
ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติัเกี�ยวกบัสุขภาพควบคู่
ไปดว้ยกนั  โดยมีกรอบของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที�สําคญั เกี�ยวกบัการทาํความเขา้ใจในเรื�อง
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ชีวิตและครอบครัว  การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนั
โรค  ตลอดจนความปลอดภยัในชีวิต  จากสาระการเรียนรู้ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการคิดวิจารณญาณ เพื�อให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และประการสาํคญั คือ ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้จกัการนาํกระบวนการ
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คิดวิจารณญาณ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคุณภาพของชีวิต   
มีสุขนิสัยที�ดีในการปฏิบติัตน รู้จกัป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมที�จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั;ง 
มีทกัษะในการตดัสินใจ และแสวงหาความรู้ขอ้มูลเพื�อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ� งเป็นสิ�งที�
สาํคญัยิ�งต่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนโดยตรง 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้า่การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้
เนน้ในดา้นการพฒันาพฤติกรรมเกี�ยวกบัสุขภาพที�ถูกตอ้งเหมาะสม เพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีของผูเ้รียน 
แต่ในปัจจุบนัยงัพบว่าการจดัการเรียนรู้ เพื�อให้เกิดผลดงักล่าว ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที�ควร 
ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ นํ; าผึ;ง  บวัเผื�อน (2548 : 1-3) ที�พบวา่เยาวชนไทยบางกลุ่มยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ  รวมทั;งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการบริโภคและส่งผล
เสียต่อสุขภาพในที�สุด  โดยชี; ใหเ้ห็นถึงแนวทางในการแกปั้ญหา กล่าวคือ ควรมีการจดัการเรียนรู้ที�
มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้ความคิดวิจารณญาณ เพื�อจะไดต้ระหนกัถึงผลดี และผลเสียของการ
ปฏิบติัตน ประกอบกบัผูว้ิจยั ในฐานะที�เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไดพ้บว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิด เพื�อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ เพราะจาก
ผลการรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการคิด  พบวา่ ยงัมี
นกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�มีผลการประเมินไม่ผา่นมาตรฐานในดา้นความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเองและสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง. 2557 :  5-8) ผลการประเมินดงักล่าว ไดส้ะทอ้น
ถึงการจดัการเรียนรู้ที�ตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ข เพื�อพฒันาความสามารถในการคิดให้กบัผูเ้รียน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งการคิดวจิารณญาณ เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหาและคน้หาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบการคิด
วจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ของนกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก   เพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้ประสบความสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาที�กาํหนดไวทุ้กประการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนักเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
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 2. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนกัเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 3. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนกัเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ
กบัผงักราฟิกอนัจะเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�กาํลงัศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 385 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  เป็นนกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 2 หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัเรียนหอ้งละ 32 คน จากนั;นใชว้ิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื�อสุ่มนกัเรียน
เขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ แบ่งไดด้งันี;  
  2.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
  2.2 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1 การคิดวจิารณญาณ 
  2.2 ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
 3. เนื-อหาการวิจัย คือ เรื�องสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาระที� 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค และสาระที� 5 
ความปลอดภยัในชีวติ 
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 4. ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 
10 ชั�วโมง ตามเวลาเรียนปกติของนกัเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที�เนน้วิธีคิดอยา่ง
เป็นระบบ ในการพิจารณาสถานการณ์ หรือปัญหาที�เกิดขึ;น โดยใชห้มวกเป็นสัญลกัษณ์แทนการคิด 
6 ลกัษณะ ดงันี;  
  หมวกสีขาว แทนความคิดเกี�ยวกบัขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ   
  หมวกสีแดง แทนความคิดที�ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์   
  หมวกสีดาํแทนความคิดที�ตอ้งใชค้วามสุขมุ รอบคอบในการตดัสินใจ  
  หมวกสีเหลือง แทนความคิดที�มีความมั�นใจ มีเหตุผลในการยอมรับเชิงบวก  
  หมวกสีเขียว แทนความคิดที�มีการสร้างสรรค ์และการปรับเปลี�ยนสู่สิ�งใหม่    
  หมวกสีฟ้า แทนความคิดในภาพรวม 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
พฒันาความสามารถในการคิด โดยการนาํเสนอความคิด ความรู้ และขอ้มูลที�เป็นขอ้ความหรือ
รูปภาพใหส้ัมพนัธ์กนั เพื�อเสริมสร้างใหเ้กิดความชดัเจนและเขา้ใจง่าย  
 3. การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีจุดหมายเพื�อ
การตดัสินใจ และมีการสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยประกอบดว้ยการนิยามปัญหา การเลือกขอ้มูล
สําหรับแกปั้ญหา การตระหนกัในขอ้ตกลง การเลือกสมมุติฐาน และการลงขอ้สรุปวดัไดจ้ากการ
ตอบแบบวดัการคิดวจิารณญาณ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  
 4. ผลสัมฤทธิ:ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนสุขศึกษา เรื�อง 
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยวดัตามจุดมุ่งหมายดา้น
พุทธิพิสัย 6 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 การศึกษาวิจยัครั; งนี;  ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิจยัเชิงทดลองในการจดัการเรียนรู้เพื�อเปรียบเทียบ
การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ของนกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างกลุ่มที�
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงั
กราฟิก  มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ  1 
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   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ
และผงักราฟิกมีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน แตกต่างกนั 
 
 

การจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
1.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
2.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 

1.  การคิดวจิารณญาณ 
2.  ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
 



บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจยัเรื�อง การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวก 6 ใบ ที�มีต่อผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน
และทกัษะการคิดวจิารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั.นมธัยมศึกษา
ปีที� 3 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี.  
 1. การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั.นพื.นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 3. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 4. การคิดวจิารณญาณ 
 5. ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน 
 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1-34) ไดเ้สนอประเด็นที�สําคญัของการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั.นพื.นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ชั.นมธัยมศึกษาปีที� 3 ดงันี.  
 1. จุดหมาย 
  สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั.งทางกาย ทางจิต ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื�องสําคญั  เพราะเกี�ยวโยงกบัทุกมิติ
ของชีวิต ซึ� งทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เรื�องสุขภาพ เพื�อจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง มีเจตคติ   
คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม รวมทั.งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผลให้
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 2. สาระการเรียนรู้ 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพที�มีเป้าหมาย เพื�อการดาํรงสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้ ั�งยนื 
  สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  
และการปฏิบติัเกี�ยวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  



10 
 

  พลศึกษา   มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการเคลื�อนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม
และกีฬา เป็นเครื�องมือในการพฒันาโดยรวมทั.งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  รวมทั.ง
สมรรถภาพเพื�อสุขภาพและกีฬา  
  สาระที�เป็นกรอบเนื.อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาประกอบดว้ย 
  1.1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เรื�องธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัที�มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพนัธ์เชื�อมโยง
ในการทาํงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพื�อให้เจริญเติบโตและมีพฒันาการที�
สมวยั 
  1.2 ชีวิตและครอบครัว ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เรื� องคุณค่าของตนเองและครอบครัว 
การปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษา
สัมพนัธภาพกบัผูอื้�น สุขปฏิบติัทางเพศ และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 
  1.3 การเคลื�อนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนได้
เรียนรู้เรื�องการเคลื�อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั.งประเภทบุคคล 
และประเภทที�มอยา่งหลากหลายทั.งไทยและสากล การปฏิบติัตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอ้ตกลง
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีนํ.าใจนกักีฬา 
  1.4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบั
หลกัและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื�อ
สุขภาพ และการป้องกนัโรคทั.งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  1.5 ความปลอดภยัในชีวิต ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เรื� องการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรม
เสี�ยงต่าง ๆ ทั.งความเสี�ยงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 
 3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
  สาระที� 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
  มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
  สาระที� 2 ชีวติและครอบครัว 
  มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการ
ดาํเนินชีวติ 
  สาระที� 3 การเคลื�อนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
  มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื�อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
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  มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจาํ
อยา่งสมํ�าเสมอ มีวนิยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ. าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขั.น และชื�นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
  สาระที� 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ 
การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื�อสุขภาพ 
  สาระที� 5 ความปลอดภยัในชีวติ 
  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเลี�ยงปัจจยัเสี�ยง พฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ 
การใชย้าสารเสพติด และความรุนแรง 
 4. คุณภาพผู้เรียน 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั.นพื.นฐานไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เมื�อผูเ้รียนจบชั.นมธัยมศึกษาปีที� 3 ดงันี.  
  4.1 เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและมี
พฒันาการที�มีต่อสุขภาพและชีวติในช่วงวยัต่าง ๆ 
  4.2 เขา้ใจ ยอมรับ และสามารถปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอื้�น และตดัสินใจแกปั้ญหา
ชีวติดว้ยวธีิการที�เหมาะสม 
  4.3 เลือกกินอาหารที�เหมาะสม ไดส้ัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ตามวยั 
  4.4 มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพื�อน ครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรม 
ที�มีต่อเจตคติ ค่านิยมเกี�ยวกบัสุขภาพและชีวติ และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.5 ป้องกันและหลีกเลี�ยงปัจจัยเสี� ยง พฤติกรรมเสี� ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  
อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัให้แก่ตนเอง ครอบครัว  
และชุมชน 
  4.6 เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื�อสุขภาพ โดยนาํหลกัการของทกัษะกลไกมาใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั สนุกสนาน 
และปฏิบติัเป็นประจาํสมํ�าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 
  4.7 แสดงความตระหนกัในความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การดาํรงสุขภาพ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬากบัการมี
วถีิชีวติที�มีสุขภาพดี 
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  4.8 สาํนึกในคุณค่า ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
  4.9 ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน้าที�ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื้�น  
ให้ความร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ด้วยความมุ่งมั�นและมี
นํ.าใจนกักีฬา จนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายดว้ยความชื�นชม และสนุกสนาน มีทกัษะในการ
เลือกบริโภคอาหาร ของเล่น ของใช ้ที�มีผลดีต่อสุขภาพ หลีกเลี�ยงและป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุได ้
  4.10 ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเมื�อมีปัญหาทางอารมณ์ และปัญหาสุขภาพ 
  4.11 ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบขอ้ตกลง คาํแนะนาํ และขั.นตอนต่าง ๆ และให้ความ
ร่วมมือกบัผูอื้�นดว้ยความเตม็ใจจนงานประสบความสาํเร็จ 
  4.12 ปฏิบติัตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื้�นในการเล่นเป็นกลุ่ม 
 5. ตัวชี'วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั.นพื.นฐานไดก้าํหนด ตวัชี. วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ในแต่ละสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ดงันี.  
 
ตาราง 1 แสดงตวัชี.วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

สาระที� 1  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
ตวัชี.วดั 
1. เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลง
ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   
ของชีวติ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
�  การเปลี�ยนแปลง ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาในแต่ละวยั 

 

2. วเิคราะห์อิทธิพลและความคาดหวงั
ของสังคมต่อการเปลี�ยนแปลงของ
วยัรุ่น 

�  อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมที�มีต่อการ
เปลี�ยนแปลงของวยัรุ่น 
 

3. วเิคราะห์ สื�อ  โฆษณา  ที�มีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
วยัรุ่น 

�  สื�อ โฆษณา  ที�มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น 
-  โทรทศัน์              -  วทิย ุ
-  สื�อสิ�งพิมพ ์          -  อินเทอร์เน็ต    
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ตาราง 1 (ต่อ) 
  

สาระที� 2  ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
ตวัชี.วดั 
1. อธิบายอนามยัแม่และเด็ก        
การวางแผนครอบครัว และวธีิการ
ปฏิบติัตนที�เหมาะสม 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
� องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธ์ุ 
    1.1 อนามยัแม่และเด็ก 
    1.2 การวางแผนครอบครัว 

2. วเิคราะห์ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการ
ตั.งครรภ ์

�. ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการตั.งครรภ ์
     1. แอลกอฮอล ์ 
     2. สารเสพติด 
     3. บุหรี�  
     4. สภาพแวดลอ้ม 
     5. การติดเชื.อ 
     6. โรคที�เกิดจากภาวะการตั.งครรภ ์

3. วเิคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทาง
ป้องกนั แกไ้ขความขดัแยง้ใน
ครอบครัว 

�  สาเหตุความขดัแยง้ในครอบครัว 
�  แนวทางป้องกนั  แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว 

สาระที� 3  การเคลื�อนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื�อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
ตวัชี.วดั 
1.  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได ้
อยา่งละ 1 ชนิดโดยใชเ้ทคนิคที�
เหมาะสมกบัตนเอง 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
�  เทคนิคและวธีิการเล่น  กีฬาไทยและกีฬาสากลที�เลือก  
เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล  
ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร้อขา้มตาข่าย  ฟุตบอล 

2.  นาํหลกัการ ความรู้และทกัษะใน
การเคลื�อนไหว กิจกรรมทางกาย  
การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช ้        
สร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง      
เป็นระบบ 

�  การนาํหลกัการ  ความรู้ ทกัษะในการเคลื�อนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไปใชเ้ป็น
ระบบสร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 

3.  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่งนอ้ย 
1 กิจกรรมและนาํหลกัความรู้วธีิการ
ไปขยายผลการเรียนรู้ใหก้บัผูอื้�น 

�  การจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูอื้�น 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

สาระที� 3  การเคลื�อนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่ง
สมํ�าเสมอ มีวนิยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ.าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขั.น และชื�นชม  
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
ตวัชี.วดั 
1.  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาดว้ย
ความมีนํ.าใจนกักีฬา 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
� มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาดว้ยความมีนํ.าใจ
นกักีฬา 

2.  ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาอยา่ง
สมํ�าเสมอและนาํแนวคิดหลกัการจาก
การเล่นไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตน
ดว้ยความภาคภูมิใจ 

� การออกาํลงักายและการเล่นกีฬาประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 
� การนาํประสบการณ์  แนวคิดจากการ   ออกกาํลงั
กายและเล่นกีฬาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

3.  ปฏิบติัตนตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที�
เลือกและนาํแนวคิดที�ไดไ้ปพฒันา
คุณภาพชีวติ ของตนในสังคม 

� กฎ กติกาและขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาที�เลือกเล่น 
� การประยกุตป์ระสบการณ์การปฏิบติัตามกฎ กติกา  
ขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนในสังคม 

4.  จาํแนกกลวธีิการรุก การป้องกนั  
และใชใ้นการเล่นกีฬาที�เลือกและ
ตดัสินใจเลือกวธีิที�เหมาะสมกบัที�มไป
ใชไ้ดต้ามสถานการณ์ของการเล่น 

� วธีิการประยกุตใ์ชก้ลวธีิการรุกและการป้องกนัใน
การเล่นกีฬาไดต้ามสถานการณ์ของการเล่น 

5.  เสนอผลการพฒันาสุขภาพของ
ตนเองที�เกิดจากการออกกาํลงักาย 
และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

� การพฒันาสุขภาพตนเองที�เกิดจากการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

สาระที� 4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ   
การป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื�อสุขภาพ 
1.  กาํหนดรายการอาหารที�เหมาะสม
กบัวยัต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความ
ประหยดัและคุณค่าทางโภชนาการ 

�  การกาํหนดรายการอาหารที�เหมาะสมกบัวยั ต่าง ๆ   
�   วยัทารก วยัเด็ก (วยัก่อนเรียน วยัเรียน) วยัรุ่น วยั
ผูใ้หญ่ วยัสูงอาย ุโดยคาํนึงถึงความประหยดัและคุณค่า
ทางโภชนาการ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

2.  เสนอแนวทางป้องกนัโรคที�เป็น
สาเหตุสาํคญัของการเจบ็ป่วยและการ
ตายของคนไทย 

�  โรคที�เป็นสาเหตุสาํคญัของการเจบ็ป่วยและการตาย
ของคนไทย   
 

3.  รวบรวมขอ้มูลและเสนอแนวทาง 
แกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

�    ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
�    แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

4.  วางแผนและจดัเวลาในการออก
กาํลงักาย การพกัผอ่นและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

�   การวางแผนและจดัเวลาในการ ออกกาํลงักาย  การ
พกัผอ่น และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

5.  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  �  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการ
พฒันาสมรรถภาพเพื�อสุขภาพ 

สาระที� 5  ความปลอดภยัในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเลี�ยงปัจจยัเสี�ยง พฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า
สารเสพติด และความรุนแรง 
ตวัชี.วดั 
1.  วเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยง และพฤติกรรม
เสี�ยงที�มีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกนั 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
� ปัจจยัเสี�ยง และพฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ 
�  แนวทางการป้องกนัความเสี�ยงต่อสุขภาพ 

2.  หลีกเลี�ยงการใชค้วามรุนแรงและ
ชกัชวนเพื�อนใหห้ลีกเลี�ยงการใชค้วาม
รุนแรงในการแกปั้ญหา 

� ปัญหาและผลกระทบจากการใชค้วามรุนแรง 
� วธีิหลีกเลี�ยงการใชค้วามรุนแรง 

3.  วเิคราะห์อิทธิพลของสื�อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

� อิทธิพลของสื�อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรง (คลิปวดีิโอ การทะเลาะววิาท อินเทอร์เน็ต เกม 
ฯลฯ) 

4.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการดื�ม
เครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพ
และการเกิดอุบติัเหตุ 

� ความสัมพนัธ์ของการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ 

5.  แสดงวธีิการช่วยฟื. นคืนชี.พอยา่งถูก
วธีิ 

� วธีิการช่วยฟื. นคืนชีพ 
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 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั.นพื.นฐาน พุทธศกัราช 2551 ชั.นมธัยมศึกษาปีที� 3 ขา้งตน้ สรุปวา่ การจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเนน้ ในเรื�อง การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
การสร้างคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การเคลื�อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ หลกัและวิธีการเลือก
บริโภคอาหาร และการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเสี�ยงต่าง ๆ 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
 1. ประวตัิความเป็นมาของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  ผูคิ้ดคน้เทคนิคการคิดหมวกหกใบ คือ เอด็เวร์ิด เดอ โบโน (De Bono. 1996 : Perface) 
เอด็เวร์ิด เดอ โบโน เกิดที�เมืองมอลตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาดา้นการแพทยที์�มหาวิทยาลยั
มอลตา้ ได้รับเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาจากออกซ์ฟอร์ด ได้รับปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ (Cambridge) และฮาวาร์ด (Harvard) นอกจากนี. ยงัไดรั้บเลือกให้เป็นอาจารย ์
ในมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน เคมบริดจ ์และฮาวาร์ด 
  เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เป็นผูน้าํระดบัโลกคนหนึ� งทางสาขาวิชาแนวความคิด และการ
สอนทกัษะการคิด เป็นผูก่้อตั.งและเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนั Cognitive Research Trust ในเคมบริดจ์
(ก่อตั.งขึ.นเมื�อปี พ.ศ.2512) และ Center for the Study of Thinking และก่อตั.ง SITO (Supranational 
Independent Thinking Organization) ทั.งยงัไดด้าํเนินการโครงการที�นบัวา่ใหญ่ที�สุดในโลกดา้นการ 
สอนเกี�ยวกบัวธีิคิดในโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี. เขายงัไดเ้ขียนหนงัสืออีกมากมายซึ�งมีผูน้าํไปแปล 
เป็นภาษาอื�น ๆ กวา่ 20 ภาษา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (Six Thinking hats) เป็นหนงัสือที� 
สามารถนํามาใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด อารมณ์ และความรู้สึกอย่างเป็นขั.นตอน ปัจจุบนั
สถานศึกษาของประเทศต่าง ๆ อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิ�งคโปร์ ญี�ปุ่น และบริษทัใหญ่ 
เช่น ดูปองท ์ไอบีเอม็ พรูเดลเชี.ยล ก็นาํวธีิการของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปใช ้
  เอด็เวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ไดแ้ต่งหนงัสือหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ โดยมี
ผูแ้ปลเป็นภาษาไทยคือ นุชจรีย ์ชลคุป (2536 : 7) การคิดแบบหมวกหกใบ เป็นวิธีการหนึ�งที�เปิดมิติ
แห่งการคิดให้กวา้งขวางออกไป และแสดงให้เห็นว่าความคิดแต่ละแบบมีศกัยภาพและขอ้จาํกดั
อยา่งไร แทนที�จะยึดกบัความคิดแบบใดแบบหนึ�งวา่เป็นบุคลิกหรือเป็น “ตวัตน” ตลอดไป เดอ โบโน 
เสนอวา่การคิดอยา่งรอบดา้น พร้อมที�จะคิดไดห้ลายแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่างหากที�จะช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง การคิดแบบหมวกหกใบนี.  ในแง่หนึ� งจดัได้ว่าเป็นวิธีการเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการคิด แต่ก็มิไดเ้นน้ให้มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในวิธีคิดแบบใดแบบหนึ�ง แต่ได้
เสนอวิธีคิดแบบต่าง ๆ ให้เลือกได ้การอุปมาความคิดแบบต่าง ๆ ว่าเป็นประหนึ� งหมวก เป็นการ
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เตือนตนเองว่าความคิดเป็นเพียง “อุปกรณ์” มิใช่ “หวั” หรือ “ ตวัตน” การเปลี�ยนวิธีคิด มิไดห้มายถึง
การตดัหวัของตน แลว้เอาหวัของคนอื�นมาใส่แทนที� หากแต่เป็นแค่การเปลี�ยนหมวกตามกาลเทศะ
เท่านั.น 
  สรุปไดว้า่ วธีิการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นที�ยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะเป็นวิธี
ที�ง่ายปฏิบติัไดจ้ริงและไดผ้ล เปลี�ยนวธีิการระดมความคิดในหอ้งประชุมและที�อื�น ๆ ใหมี้การสร้าง 
เงื�อนไขที�เอื.ออาํนวยต่อการร่วมกนัคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์แทนที�จะวจิารณ์กนัเฉพาะทางดา้น 
เห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ยดงัที�ทาํกนัตามปกติ 
 2. ความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  ความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ มีดงันี.  
  2.1 เป็นการกาํหนดบทบาทหน้าที� ขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคที�สําคญัของความสามารถ
ในการคิดของมนุษย ์คือ “ความยึดติดในตวัตน” หรือ “อตัตา” ซึ� งเป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความผิดพลาด
ในการคิด การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการเปิดโอกาสให้เราแสดงบทบาทการคิดตามหมวกคิดทั.ง
หกใบเพื�อเป็นการแยกอตัตาออกจากการคิด 
  2.2 เป็นการตั.งประเด็นหรือหัวข้อของความคิดการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นการ
เปิดทางให้เราพุ่งความสนใจไปที�ละดา้นหรือเป็นการตั.งประเด็นไวเ้พื�อเป็นจุดรวมความคิดครั. งละ
ประเด็นไปจนกวา่ครบทั.งหกประเด็น 
  2.3 เอื.ออาํนวยความสะดวกสัญลกัษณ์หรือสีของหมวกที�แตกต่างกนัออกไปจะเป็น
เครื�องมือในการเปลี�ยนมุมมองไดอ้ยา่งสะดวก เราสามารถขอให้ผูอื้�นเปลี�ยนมุมมองไปเป็นการมอง
ในดา้นลบหรือ ดา้นบวก ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นอารมณ์ หรือ ดา้นเหตุผลไดอ้ยา่งสะดวกและ
ไม่เป็น การกระทบ “อตัตา” หรือความเป็นตวัตนของผูอื้�นไดอี้กดว้ย 
  2.4 เป็นการวางกฎของการเล่นรูปแบบหนึ�งของการเรียนรู้ที�ดีที�สุดของผูเ้รียน คือการ
เรียนรู้กฎและกติกาจากเกม การคิดแบบหมวกหกใบจึงมีกติกาของการคิดและการระดมความคิดทั.ง
จากคนเดียวและหลายคนในการประชุม 
  สรุปได้ว่าความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ เน้นที�การสวมบทบาทที�ถูก
กาํหนดไวแ้ลว้เพง่ความสนใจไปที�หมวกที�ละใบ สามารถเปลี�ยนหมวกไดอ้ยา่งง่ายดาย และเป็นการ 
ฝึกการเรียนรู้กฎเกณฑข์องเกมการเล่นดว้ย 
 3. ประโยชน์ของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  วธีิการคิดแบบหมวกหกใบ (De Bono. 1996 : 11) มีประโยชน์ดงันี.  
  3.1 ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้ และกระตุน้ความสนใจไดดี้ การใช้หมวกจริงหรือ
ภาพหมวกสีสั.นต่าง ๆ มีส่วนช่วยอยา่งมาก 
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  3.2 ทาํใหเ้หลือเวลาสาํหรับความคิดที�จะใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง 
  3.3 ยินยอมให้แสดงออกในที�ประชุมได้อย่างถูกต้องเปิดเผยซึ� งความรู้สึกหรือ
สัญชาตญาณโดยไม่ตอ้งเกรงใจวา่จะไม่เหมาะสมแต่อยา่งใด 
  3.4 ทาํใหส้ามารถคิดแบบใดแบบหนึ�งในเวลาหนึ�งไดอ้ยา่งเต็มที� โดยไม่สับสนปนเป
กบัความคิดหมวกสีอื�นในเวลาเดียวกนั 
  3.5 ทาํให้สามารถเปลี�ยนแบบความคิดไดง่้ายและตรงไปตรงมาโดยไม่ล่วงเกินใคร
ดว้ยการเปลี�ยนสีหมวก 
  3.6 ทาํให้ผูร่้วมระดมความคิดทุกคน สามารถใชห้มวกแต่ละสีไดค้รบทุกสี แทนที�จะ
คิดแต่เพียงสีเดียวดา้นเดียวตามปกติ 
  3.7 เป็นการแยกทิฐิออกไป และปล่อยความคิดใหมี้อิสรภาพที�จะขบคิดไดอ้ยา่งเตม็ที� 
  3.8 ทาํใหส้ามารถจดัลาํดบัการระดมสีความคิดใหเ้หมาะสมที�สุดกบัหวัขอ้ 
  3.9 ป้องกนัมิให้เกิดการโตเ้ถียงกนัไปมาในที�ประชุมเพื�อฝ่ายต่าง ๆ จะได้สามารถ
ร่วมกนัคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  3.10 ทาํใหก้ารประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีขึ.น 
  ทิศนา แขมมณี (2546 : 242) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเทคนิคการคิดหมวกหกใบวา่ เป็น
การพฒันาความคิดของผูเ้รียนได้อย่างไม่จาํกัดเชื. อชาติ และวฒันธรรม สามารถนําไปใช้ได้ง่าย 
เนื�องจากไม่มีความซบัซ้อน ซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ยายามคิด ซึ� งเป็นการคิดอยา่งรอบดา้น คิดทั.งจุดดี 
จุดด้อย จุดที�น่าสนใจ ความรู้สึกที�มีต่อสิ� งนั.น ๆ แทนที�จะยึดติดอยู่กบัความคิดเพียงดา้นเดียว หรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง 
  สรุปไดว้า่ เทคนิคการคิดหมวกหกใบเป็นวธีิที�ง่าย เป็นการคิดอยา่งรอบดา้นในเวลา 
หนึ�ง ๆ ไดเ้ตม็ที� และเป็นการสร้างกฎระเบียบในการใชค้วามคิดร่วมกนัระหวา่งคนหลายคนโดยใช ้
สีของหมวก ซึ� งวิธีการคิดแบบหมวกหกใบอาจดูง่าย แต่ก็ไดผ้ลอย่างยอดเยี�ยม เนื�องจากเป็นการ
สร้างใหเ้กิดกฎระเบียบในการใชค้วามคิดร่วมกนัระหวา่งคนหลายคน 
 4. วธีิการคิดแบบหมวกหกใบ 
  จุดเด่นที�สุดของวธีิการคิดแบบหมวกหกใบ คือ เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การสวมบท 
นกัคิด ผูคิ้ดจะภาคภูมิใจในการเล่นแต่ละบทบาท แต่หากปราศจากหมวกที�มีลกัษณะเป็นทางการ 
แลว้ คนก็จะยึดติดอยูก่บัการคิดแบบหนึ� งแบบใดอย่างถาวร การนาํระบบวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ
มาใชเ้ป็นเรื�องที�สะดวก จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํถึงความแตกต่างของหมวกทั.งหกใบ เนื�องจากความ
แตกต่างเหล่านี. เห็นไดช้ดัเจน ดงันั.นสามารถจดจาํสาระสําคญัของหมวกแต่ละใบไดโ้ดยง่าย ยิ�งภายใน
หน่วยงานหนึ�ง ๆ เรียนรู้ความหมายของวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมากเพียงใด ก็ยิ�งมีการนาํหมวก
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มาใชบ้่อยเพียงนั.น เพราะความจริงก็คือ เราไม่มีภาษาง่าย ๆ ที�จะควบคุมการคิดอย่างเป็นระบบ แมจ้ะ
รู้สึกวา่เราฉลาดพอที�จะทาํสิ�งเหล่านี.ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีระบบใด ๆ แต่ก็ควรมองวา่ระบบดงักล่าวจะช่วยให้
ความเฉลียวฉลาดที�เราภาคภูมิใจมีประสิทธิผลมากกวา่ที�เป็นอยู ่ยิ�งบุคคลใดมีพรสวรรคโ์ดยธรรมชาติ
อยูแ่ลว้ จะยิ�งไดป้ระโยชน์มากกวา่คนที�ตอ้งบงัคบัตวัเองดว้ยกฎระเบียบ 
  วธีิการคิดแบบหมวกหกใบ (De Bono. 1996 : 192-198) มีดงันี.  
  4.1 หมวกสีขาว สีขาว แสดงถึง ความเป็นกลาง การคิดแบบหมวกสีขาว จึงหมายถึง 
ตวัเลขและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้จินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที�ให้แต่ข้อเท็จจริงและตวัเลขที�เรา
ตอ้งการคอมพิวเตอร์เป็นกลางและปราศจากอคติ ไม่มีการตีความ ไม่มีการแสดงความคิดเห็น 
   เมื�อสวมหมวกสีขาว ผูฝึ้กคิดจะตอ้งทาํตวัเลียนแบบคอมพิวเตอร์ในทางปฏิบติั
แลว้ ระบบขอ้มูลมี  2  ขั.น ขั.นแรกเป็นขอ้เท็จจริงที�ผา่นการตรวจสอบและพิสูจน์แลว้ หรือเรียกว่า
ขอ้เทจ็จริงชั.นแรก ส่วนชั.นที�สอง เป็นขอ้เทจ็จริงที�เชื�อกนัวา่จริง แต่ยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบอยา่ง
ถี�ถว้น หรือเรียกวา่ขอ้เท็จจริงชั.นรองนอกจากนี.  “วิสัยความเป็นไปได”้ ก็ยงัมีขอบเขตกวา้งขวาง 
นบัตั.งแต่จริงเสมอ ๆไป จนถึงไม่เคยเป็นความจริงเลย และในระดบัขอ้เท็จจริงที�ใช้การได ้ก็ยงัมี
ขอ้เท็จจริงที�เรียกวา่ “โดยส่วนใหญ่” หรือ “บางครั. ง” และ “บางโอกาส” ซึ� งขอ้มูลเช่นนี. จะตอ้งถูก
นาํมาวางภายใตห้มวกสีขาว ดว้ยเคา้โครงที�เหมาะสมเพื�อจะบ่งชี. ถึงระดบัความน่าจะเป็นการคิดดว้ย
หมวกสีขาว เป็นการคิดที�มีระเบียบวินยัและมีทิศทางแน่ชดั ผูฝึ้กคิดจะตอ้งพยายามเป็นกลาง และ
มองสิ�งต่าง ๆ อยา่งปราศจากอคติโดยนาํเสนอในรูปของขอ้มูลเท่านั.นตวัอยา่งคาํถาม เมื�อคิดแบบ
หมวกสีขาว คือ เรามีขอ้มูลอะไรบา้ง   เราตอ้งการขอ้มูลอะไรบา้ง  เราไดข้อ้มูลที�ตอ้งการมาดว้ยวิธี
ใด และมีขอ้มูลอะไรอีกที�เราอยากได ้
  4.2 หมวกสีแดง สีแดง แสดงถึง ความโกรธ อารมณ์ การคิดแบบหมวกสีแดง จึงหมายถึง
การมองทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก เป็นการแสดงความรู้สึกของผูคิ้ด แสดงถึงอารมณ์ สัญชาตญาณ 
ลางสังหรณ์ความประทบัใจ และรวมไปถึงความโกรธ ความสนุก ความอบอุ่น และความพอใจ 
   เมื�อสวมหมวกสีแดง ผูฝึ้กคิดสามารถใชอ้ารมณ์ความรู้สึกที�มีเป็นเรื�องชอบธรรม 
และถือเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ� งของการคิดหมวกสีแดง ช่วยเปิดทางให้ผูฝึ้กคิดสามารถเขา้ 
และออกจากสภาวะของความรู้สึกได้อย่างสะดวก ซึ� งปกติแล้วผูฝึ้กคิดย่อมไม่อาจทาํได้หาก
ปราศจากหมวกใบนี.  เมื�อผูฝึ้กคิดสวมหมวกสีแดงก็ไม่ควรพยายามตดัสินอารมณ์ความรู้สึก หรือหา
เหตุผลมาสนบัสนุนแต่อยา่งใด หมวกสีแดงครอบคลุมความรู้สึกกวา้ง ๆ 2 แบบ แบบแรก คือ ความรู้สึก
ปกติที�รู้จกักนัดี นบัตั.งแต่ความรู้สึกอนัแรงกลา้ เช่น ความหวาดกลวั ความไม่ชอบ ไปจนถึงความรู้สึกที�
ละเอียดอ่อนกวา่นั.น เช่น ความพะวงสงสัย แบบที�สอง คือการตดัสินสิ�งต่างๆ อยา่งซับซ้อน ซึ� งจะตอ้ง
อาศยัความรู้สึกที�ละเอียดอ่อน เช่น สัญชาตญาณ การหยั�งรู้ ความรู้สึกสํานึก รสนิยมความรู้สึกสุนทรีย ์
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และความรู้สึกอื�น ๆ ที�ยากจะระบุชดัลงไปได ้เมื�อความคิดเห็นใดก็ตามมีความรู้สึกเหล่านี. รวมอยู่
ดว้ย ความคิดเห็นนั.นก็จะถือว่าอยู่ภายใตห้มวกสีแดง ตวัอย่างคาํถาม เมื�อคิดแบบหมวกสีแดง คือ 
นกัเรียนอ่านเรื�องนี. แลว้มีความรู้สึกอย่างไร การที�นกัเรียนถูกเลือกให้พูดหนา้ชั.นนกัเรียนมีความรู้สึก
อยา่งไร การที�นกัเรียนเห็นเพื�อน ๆ ไม่ขา้มถนนตรงทางมา้ลาย นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร นกัเรียน
มีความรู้สึกอยา่งไรกบัขอ้เสนอของเพื�อนที�ใหไ้ปทศันศึกษาที�จงัหวดัพิษณุโลก 
  4.3 หมวกสีดาํ  สีดาํ แสดงถึง ความมืดครึ. ม ดงันั.น การคิดแบบหมวกสีดาํจึงหมายถึง
เหตุผล ดา้นลบ เหตุผลในการปฏิเสธ เป็นการคิดเชิงวิจารณ์ การคิดแบบหมวกสีดาํช่วยป้องกนัไม่ให้
คิดหรือตดัสินใจที�เสี� ยง หมวกสีดาํทาํให้หาขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนได้ สามารถจะมองปัญหาที�
อาจจะเกิดขึ.นไดล่้วงหนา้ รวมทั.งช่วยตรวจสอบหาหลกัฐาน หาความเป็นเหตุเป็นผล หาผลกระทบ 
หาความเหมาะสม และการสํารวจความเป็นไปได ้การคิดภายใตห้มวกสีดาํเป็นการมุ่งประเมินค่า
ในทางลบ ผูฝึ้กคิดดว้ยหมวกสีดาํจะคอยชี. ว่าจุดใดผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง และมีขอ้บกพร่องคอยชี. ว่า 
สิ�งต่าง ๆ นั.นไม่สอดคลอ้งกนัประสบการณ์และความรู้ที�เคยไดรั้บมาอย่างไร เหตุใดสิ�งต่าง ๆ จึงใช้
การไม่ได ้มีความเสี�ยงและอนัตรายอยา่งไร มีขอ้ผิดพลาดอยา่งไรการคิดดว้ยหมวกสีดาํมิใช่การโตเ้ถียง 
และไม่ควรจะเป็นเช่นนั.น แต่การคิดแบบนี. เป็นความพยายามอย่างมีเป้าหมาย เพื�อคิดถึงองคป์ระกอบ
แง่ลบดว้ยหมวกสีดาํจะชี.ขอ้บกพร่องของกระบวนการคิดและวิธีคิดนั.น ๆ ตดัสินความคิดดว้ยอดีต 
เพื�อดูว่าสิ�งต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัสิ�งที�เคยรับรู้มามากน้อยเพียงใดตวัอย่างคาํถาม เมื�อคิดแบบหมวก 
สีดาํ คือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื�องนี. มีขอ้ผิดพลาดที�ไหน  การบรรเลงเพลงนี. มีจุดอ่อนตรงไหน  
เรื�องนี. มีขอ้บกพร่องตรงไหน การที�นกัเรียนไม่เลือกสมชายเป็นหวัหนา้หอ้งมีเหตุผลเชิงลบอยา่งไร 
  4.4 หมวกสีเหลือง สีเหลือง แสดงถึง ความสวา่งไสวและดา้นบวก ดงันั.น การคิดแบบ
หมวกสีเหลือง จึงหมายถึง เหตุผลทางบวก ความมั�นใจ เหตุผลในการยอมรับ ประโยชน์ ข้อดี 
จุดเด่น และเป็นความพยายามในการคน้หาผลดีที�จะไดรั้บ 
   การคิดดว้ยหมวกสีเหลืองเป็นการคิดในทางบวกและในทางสร้างสรรค ์สีเหลือง
เป็นสัญลกัษณ์ของความสวา่งไสว เจิดจา้แจ่มใส และการมองโลกในแง่ดีหมวกสีเหลืองจะครอบคลุม
แง่มุมในเชิงบวก นบัตั.งแต่แง่มุมเชิงตรรกะไปถึงในเชิงปฏิบติัซึ� งมีความฝัน ภาพลกัษณ์อยู ่ณ จุดหนึ� ง 
และความหวงัอยูอี่กจุดหนึ�งหมวกสีเหลืองทาํหนา้ที�พิสูจน์ เสาะหาคุณค่าและประโยชน์ จากนั.นจึง
หาเหตุผลมาสนบัสนุนคุณค่าและประโยชน์ดงักล่าว หมวกสีเหลืองพยายามแสดงทศันะในแง่ดีที�
น่าเชื�อถือ แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัอยูก่บัแนวทางนี. เสมอไป โดยอาจจะเป็นการเสนอทศันะเชิงบวก
อื�น ๆ ที�มีความเหมาะสมมากนอ้ยตามลาํดบัหมวกคิดนี. เป็นการคิดในเชิงก่อและให้กาํเนิดสิ�งใหม่ ๆ 
แลว้จากหมวกสีเหลืองจึงจะกลายเป็นขอ้เสนอและขอ้แนะนาํที�เป็นรูปธรรม หมวกสีเหลืองเกี�ยวขอ้ง
กบัปฏิบติัการ และการทาํให้สิ� งต่าง ๆ อุบติัขึ.น ประสิทธิผลคือเป้าหมายของการคิดสร้างสรรค์
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ภายใตห้มวกสีเหลืองนอกจากการคิดภายใตห้มวกสีเหลืองยงัสามารถจะเห็นการคาดคะเน หรือการ
มองหาโอกาส การมีภาพฝัน และความใฝ่ฝันอีกดว้ย ตวัอยา่งคาํถาม เมื�อคิดแบบหมวกสีเหลือง คือ   
การที�นกัเรียนปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนามีผลดีอยา่งไร  การที�นกัเรียนทาํงานเป็นที�มีขอ้ดี  
(จุดที�ดี) อย่างไร ความคิดที�นักเรียนนําเสนอในการประชุมกลุ่ม มีประโยชน์ มีคุณค่าหรือข้อ
ไดเ้ปรียบอะไรบา้ง 
  4.5 หมวกสีเขียว สีเขียว แสดงถึง ความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ดงันั.น การคิด
แบบหมวกสีเขียวจึงหมายถึง ความคิดใหม่ ๆ มุมมองใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ� งความคิด
สร้างสรรคข์องการคิดแบบหมวกสีเขียวมี 2 ลกัษณะ คือ 
   4.5.1 ความคิดสร้างสรรค์นาํมาหรือก่อให้เกิดซึ� งบางสิ� งบางอย่าง การคิดแบบ
หมวกสีเขียวใหค้วามสนใจกบัขอ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ 
   4.5.2 ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิดใหม่ ๆ ทางเลือกใหม่ วิธีแกไ้ข ปัญหา
แบบใหม่ สิ�งประดิษฐใ์หม่ จะเห็นไดว้า่ คาํที�เนน้ย ํ.าเสมอในที�นี.ก็คือ “ความใหม่” การคิดแบบหมวก
สีเขียวจะถูกใชใ้นเรื�องหลกั ๆ 5 เรื�อง คือ 
    1) การสาํรวจความคิด (Exploration) 
    2) การใหข้อ้เสนอแนะและคาํแนะนาํ (Proposals and Suggestions) 
    3) การสร้างทางเลือกต่าง ๆ (Alternatives) 
    4) การสร้างความคิดใหม่ ๆ (New Ideas) 
    5) การย ั�วยทุางความคิด (Provocations) 
   การคิดแบบหมวกสีเขียวเป็นการคิดริเริ�ม ผูส้วมหมวกสีเขียว คือผูที้�จะสร้างสิ�งต่าง ๆ 
ดงันั.น คนอื�นที�อยูร่อบ ๆ จึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัต่อผลของการคิดแบบนี.  ในฐานะผลิตผลริเริ�ม จะเป็น
การดีอยา่งยิ�งหากทั.งผูคิ้ดและผูฟั้งสวมหมวกสีเขียวดว้ยกนัทั.งคู่สีเขียวเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์ การเจริญเติบโต และคุณค่าแห่งเมล็ดพนัธ์ุ “การคน้หาทางเลือก” เป็นวิถีทางพื.นฐานของ
การคิดดว้ยหมวกสีเขียว โดยจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งไปให้ไกลกวา่สิ�งที�เคยรับรู้มา สิ�งที�แจง้ชดั และเป็น
ที�พออกพอใจอยูแ่ลว้การหยดุเพื�อคิดริเริ�ม จะทาํใหผู้ฝึ้กคิดดว้ยหมวกสีเขียวสามารถหยุด ณ จุดหนึ�ง
จุดใด โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเหตุผลรองรับ ทั.งนี. เพื�อดูวา่มีความคิดอื�น ๆ ที�พอจะเป็นไดอี้กบา้งหรือไม่
หมวกคิดสีเขียวหมายถึง “การเคลื�อนไหวไปขา้งหนา้” ผูฝึ้กคิดจะตอ้งพยามยามเคลื�อนไปขา้งหนา้
จากความคิดหนึ�งไปสู่อีกความคิดหนึ�ง เพื�อคน้หาความคิดใหม่ ๆ ตวัอยา่งคาํถาม เมื�อคิดแบบหมวก
สีเขียว คือ นกัเรียนจะนาํความคิดนี.ไปทาํ (สร้าง ปรับปรุง พฒันา) อะไรไดบ้า้ง  ถา้จะให้งานชิ.นนี. ดีขึ.น
จะตอ้งเปลี�ยนแปลงอยา่งไร แกปั้ญหาเรื�องนี. มีทางเลือกกี�ทางนกัเรียนจะนาํเพลงนี. ไปประกอบการ
แสดงอะไรไดบ้า้ง 



22 
 

  4.6 หมวกสีฟ้า  สีฟ้า แสดงถึง ความเยือกเยน็ เปรียบเสมือนทอ้งฟ้า ซึ� งอยูเ่หนือทุกสิ�ง 
ทุกอย่าง ดงันั.นการคิดแบบหมวกสีฟ้าจึงหมายถึง การควบคุม และจดัระเบียบ กระบวนการ และ
ขั.นตอนการใชห้มวกสีอื�น ๆ ทาํหนา้ที�เหมือนผูค้วบคุมวงดนตรีที�จะสั�งวา่เมื�อไรดนตรีชนิดใด จึงจะ
บรรเลง การคิดแบบหมวกสีฟ้าใช้กาํหนดโครงสร้าง จุดเน้นของการคิดตามประเภทของการคิด
กาํหนดปัญหาให้ชดั สรุปหรือตดัสินในขั.นต่อไป หมวกสีฟ้า เป็นหมวก “ควบคุม” ผูฝึ้กคิดดว้ย
หมวกสีฟ้าจะจดัระบบการคิดดว้ยตนเองการคิดดว้ยหมวกสีฟ้าเป็นการคิดเกี�ยวกบัการคิดอนัเป็น
สิ�งจาํเป็นสําหรับการเสาะคน้เรื�องนั.น ๆ  ผูฝึ้กคิดดว้ยหมวกสีฟ้า ก็เปรียบไดก้บัวาทยากรในวง
ออเคสตร้า โดยจะทาํหน้าที�บอกให้มีการสวมหมวกสีต่าง ๆ จะกาํหนดทิศทางการคิดที�จะตอ้ง
ดาํเนินไป เป็นผูก้าํหนดจุดสนใจระบุปัญหา และวางแนวคาํถาม หมวกสีฟ้าจะเป็นตวักาํหนดงาน
คิดที�ควรกระทาํ หมวกคิดนี. จะรับผิดชอบในการย่อ มองภาพรวม และสรุป โดยสิ�งเหล่านี. อาจจะ
เกิดขึ.นเป็นระยะ ๆ ในระหว่างช่วงเวลาของการคิด หรือ ณ จุดจบก็ได ้นอกจากนี.หมวกสีฟ้ายงัทาํ
หน้าที�ตรวจดูการคิด และทาํให้มั�นใจได้ว่า กฎของเกมการคิดนี. ได้ดําเนินไปอย่างดี คอยยุติ 
ขอ้โตเ้ถียง รวมทั.งบงัคบัให้มีการรักษาวินัยหมวกคิดนี. ยงัใช้เพื�อการขดัจงัหวะในบางโอกาสได ้ 
เพื�อขอร้องใหมี้การสวมหมวกสีหนึ�งสีใด และเพื�อลาํดบัขั.นตอนการคิด ซึ� งควรไดรั้บการปฏิบติัตาม 
เช่นเดียวกบัการเตน้รําตามจงัหวะที�กาํหนดไวแ้ลว้ ตวัอยา่งคาํถาม เมื�อคิดแบบหมวกสีฟ้า คือ ข่าว
ในหนังสือพิมพ์ที�ให้นักเรียนอ่านจะสรุปว่าอย่างไร การแก้ปัญหาเรื� องนี. มีขั.นตอนอย่างไร  
ให้นกัเรียนวางแผนการพฒันาแปลงไมด้อกของเพื�อน ในการจดันิทรรศการผลงานของนกัเรียน 
เมื�อเตรียมสถานที�เสร็จแลว้ ขั.นตอนต่อไปควรทาํอะไร 
  สรุปไดว้่าการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นการแสดงบทบาทการคิดตามสีของหมวกที�ตน 
สวมอยู ่ไดแ้ก่ หมวกสีขาว คิดถึงขอ้เทจ็จริงแท ้ๆ ตวัเลข และขอ้มูลข่าวสาร หมวกสีแดง ใชอ้ารมณ์ 
ความรู้สึก รวมไปถึงญาณหยั�งรู้ หมวกสีดาํ วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบและให้เหตุผลว่าเหตุใดสิ�งนั.น 
จึงเป็นไปไม่ได ้หมวกสีเหลือง มองโลกในแง่ดี ใช้ทศันะในเชิงบวก และพิจารณาความเป็นไปได ้
หมวกสีเขียว ใชค้วามคิดริเริ�ม คิดในสิ�งที�ทา้ทายใหม่ ๆ หมวกสีฟ้า เป็นผูค้วบคุม การคิดของแต่ละคน
ใหต้รงกบัหมวกที�อยู ่กระตุน้ใหคิ้ด และสรุปการคิด 
 5. ขั'นตอนการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ  
  เดอ โบโน (De Bono. 1996 : 11) ไดเ้สนอขั.นตอนการจดักิจกรรมการฝึกการคิดแบบ
หมวกหกใบเพื�อพฒันาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของผูเ้รียน  ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้ง
คิดตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัญหาที�กาํหนดให้ ตามหมวกแต่ละสีที�สวมอยู ่และร่วมมือกนัทาํ
กิจกรรม เพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในระยะเวลาที�กาํหนด ที�สําคญัคือ ผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึก
การคิดจากหมวกทุกใบ โดยขั.นตอนในการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบมีดงันี.  
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  5.1 ขั.นนาํ (Lead-in) เริ�มดว้ยการให้ภาพประกอบง่าย ๆ ตวัอย่างหรือแบบฝึกหัดที�
แสดงใหเ้ห็นกระบวนการที�จะสอน 
  5.2 การอธิบาย (Explanation) เขา้สู่การใหต้วัอยา่งทนัที�วา่จะสอนอะไร ตามลกัษณะ 
พื.นฐานของหมวกใบที�เลือก 
  5.3 การสาธิต (Demonstration) แสดงให้เห็นถึงการใชห้มวกที�มีความสัมพนัธ์กบัการ
คิดแต่ละแบบ พร้อมกบัคาํอธิบาย แนะนาํตวัอยา่งคาํถาม เพื�อสร้างความเขา้ใจ 
  5.4 การปฏิบติั (Practice) เป็นขั.นตอนที�สําคญัที�สุดของการจดัการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้
กระบวนการในการฝึกฝนทุกใบ อยา่ใชเ้วลาฝึกฝนใบใดใบหนึ�งนานเกินไป ซึ� งจะเป็นการดึงความ
สนใจจากกระบวนการให้เขวไป จุดประสงคคื์อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ ไม่ใช่ให้อภิปรายให้น่าสนใจ
ถึงจะทาํไม่ไดผ้ลนกัก็ดาํเนินต่อไปได ้
  5.5 การหารายละเอียดเพิ�มเติม (Elaboration) ในการฝึกฝนกระบวนการ อาจสังเกตได้
ต่อไปอีกวา่กระบวนการนั.นถูกนาํไปใชอ้ยา่งไร จุดนี. อาจเกิดขณะที�การฝึกฝนหมวกใบใดใบหนึ� ง
กาํลงัปฏิบติัอยู ่หรือไดจ้ากการตอบคาํตอบที�ผูเ้รียนถามก็ได ้
  5.6 ขอ้สรุป (Conclusion) การสรุปกระบวนการ ให้ทวนย ํ.าประเด็นหลกัและเน้นว่า
ทาํไมกระบวนการนี. จึงเกิดมีประโยชน์ 
  สมศกัดิ#  สินธุระเวชญ ์(2542 : 106-108) ไดก้ล่าวถึงการนาํเทคนิคการคิดหมวกหกใบ
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรฝึกให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความหมายของหมวก แต่ละสี
ผูส้อนอาจจะใหผู้เ้รียนใส่หมวก แลว้ให้ตอบคาํถามตามสีของหมวกที�สวม ครั. งละสี หรือให้ผูเ้รียน
สวมหมวกคนละสีแลว้ตอบคาํถาม หรือสลบัหมวกแลว้ตอบคาํถาม หรือให้ผูเ้รียนตั.งคาํถามเองตาม
สีของหมวกที�สวม วิธีการดงักล่าวจะทาํให้ผูเ้รียนมีความคุน้เคยและเขา้ใจความหมายของหมวก 
แต่ละสีไดเ้ป็นอยา่งดีนอกจากนี.การนาํเทคนิคการคิดหมวกหกใบไปใช ้อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี.  
  5.1 การใชส่้วนตวั 
   5.1.1 ใชใ้นการคิดแบบใดแบบหนึ�ง หรือเปลี�ยนการคิด เช่น ผูส้อนอาจจะแนะนาํ
ผูเ้รียนวา่ถา้เกิดเจตคติในทางลบต่อขอ้เสนอของเพื�อน ๆ ผูเ้รียนอาจจะเปลี�ยนไปสวมหมวกสีเหลือง
หรือในขณะที�ประชุม ถา้มีความรู้สึกชื�นชมสนบัสนุนความคิดที�เสนออยู่ อาจจะทาํให้มีความคิด
คลอ้ยตาม การสวมหมวกสีดาํทาํให้เกิดความระมดัระวงั ในระหวา่งการคิดถา้ตอ้งการเห็นมุมมองใหม่
ควรจะสวมหมวกสีเขียว 
   5.1.2 ใช้ในการสนทนา ผูส้อนอาจจะแนะนาํผูเ้รียนในระหว่างที�มีการสนทนา 
การนาํหมวกสีต่าง ๆ มาใช้ จะทาํให้เปลี�ยนการคิด เช่น ผมอยากจะขอการคิดหมวกสีขาวจากคุณ 
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คุณมีขอ้มูลอะไรบา้ง คุณให้การสนับสนุนเกี�ยวกบัความคิดนี. มาก ขอให้ถอดหมวกสีเหลืองแล้ว
เปลี�ยนเป็นหมวกสีดาํ คุณใหก้ารประเมินอยา่งมีเหตุผลกบัความคิดนี. โดยใชห้มวกสีดาํและหมวกสี
เหลือง ต่อไปขอใหใ้ชห้มวกสีแดง เรามีขอ้มูลอะไรเกี�ยวกบัสถานการณ์นี.บา้ง (หมวกสีขาว) ต่อไป
ใหใ้ชห้มวกสีฟ้าเพื�อเสนอขั.นตอนในการแกปั้ญหา 
   5.1.3 ใช้ในการเขียนรายงาน การนาํหมวกแต่ละสีมาเรียงลาํดบัเพื�อการเขียน
รายงานจะทาํให้การนาํเสนอรายงานเป็นที�น่าสนใจ สมเหตุสมผล เช่น รายงานของนกัเรียนอาจจะ
เริ�มดว้ยหมวกสีขาว ตามดว้ยหมวกสีเขียว หมวกสีดาํ หมวกสีฟ้า และหมวกสีแดง บางครั. งการเขียน
รายงานอาจจะเรียงหมวกสีอื�นก่อนก็ได ้และบางครั. งอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งเรียนครบทั.งหกใบ 
   5.1.4 ใช้ในการตรวจสอบรายงาน เพื�อให้เกิดความสมบูรณ์ เช่น รายงานฉบบันี.
ไม่มีหมวกสีเขียวเลย หมวกสีดาํก็นอ้ยไปหน่อย และขอใหเ้พิ�มหมวกสีแดงดว้ย 
   จากขั.นตอนการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ขั.นตอน
การฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ เริ�มจากขั.นนาํ เพื�อแสดงใหเ้ห็นกระบวนการที�จะสอน ก า รอธิ บ า ย 
และสาธิตตามลกัษณะพื.นฐานของหมวกหกใบ เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติั  การฝึกฝนการใชห้มวกทุกใบ 
เพื�อใหเ้กิดทกัษะการคิด และมีการสรุปกระบวนการในการเรียนรู้เป็นขั.นตอนสุดทา้ย  โดยผูว้ิจยัได้
สรุปเป็นขั.นตอนที�ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ดงันี.  
   5.1.1  ขั.นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยคละเพศและ
ความสามารถ ชี. แจงบทบาทหน้าที�ของสมาชิกกลุ่มแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและ
ประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
   5.1.2 ขั.นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และตอบ
คาํถามจากคาํถามทา้ทายความคิด  
   5.1.3 ขั.นสอน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม
สวมหมวกสีขาว สีสีดาํ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า โดยหมวกที�ใส่จะเปลี�ยนกนัไปในแต่ละชั�วโมง 
เพื�อฝึกการคิดอย่างรอบดา้น โดยร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสําคญั และนาํเสนอผลงานหน้า
ชั.นเรียน  
   5.1.4 ขั.นสรุป เป็นขั.นตอนสุดทา้ย เพื�อให้ไดอ้งค์ความรู้ จากเนื.อหาสาระที�เรียน 
และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 
 เทคนิคการใช้ผงักราฟิก เป็นเทคนิคที�พฒันาต่อเนื�องมาจากการจดัโครงสร้างความคิด
ล่วงหน้าตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) โดยเริ�มตั.งแต่ปี 1968  
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ออซูเบล ไดเ้สนอการจดัโครงสร้างความคิดล่วงหน้า เพื�อใชส้ําหรับอ่านและทาํความเขา้ใจเนื.อหา
จากตาํรา หลงัจากนั.นมีแผนภาพแบบต่าง ๆ เกิดขึ.นมากกวา่ 20 ชนิด ต่อมามีนกัการศึกษาไดเ้ปลี�ยน
การเรียกชื�อจากโครงสร้างภาพรวมมาเป็นผงักราฟิก 
 1. ความหมายผงักราฟิก 
  มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของผงักราฟิก ดงันี.  
  พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2544 : 55) ไดใ้ห้ความหมายของผงักราฟิกไวว้่า ผงักราฟิก คือ
แบบของการสื�อสารเพื�อใช้นาํเสนอขอ้มูลที�ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเขา้ใจง่าย
กระชบั กะทดัรัด ชดัเจน แผนภูมิกราฟิก ไดม้าจากการนาํขอ้มูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
จดักระทาํขอ้มูลตอ้งใชท้กัษะการคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบการแยกแยะ การจดัประเภท 
การเรียงลาํดบั การใชต้วัเลข เช่น ค่าความถี� ค่าเฉลี�ย และการสรุป เป็นตน้ 
  ทิศนา  แขมมณี (2545 : 47) กล่าววา่ ผงักราฟิก เป็นแผนผงัทางความคิดซึ� งประกอบดว้ย
ความคิดหรือขอ้มูลสําคญั ๆ ที�เชื�อมโยงกนัอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ซึ� งทาํให้เห็นโครงสร้างของความรู้
หรือเนื.อหาสาระนั.น ๆ 
  สมบติั  การจนารักพงศ์ (2550 : 98) ให้ความหมายผงักราฟิก หมายถึง แผนผงัหรือ
แผนภาพที�ผูเ้รียนสร้างขึ.นเพื�อแยกแยะขอ้มูลให้เป็นรูปธรรม โดยแสดงให้เห็นองคป์ระกอบที�สําคญั
ของขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
  ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551 : 251) ให้ความหมายผงักราฟิก หมายถึง แผนผงัรูปภาพ
ที�แสดงความคิดหรือขอ้มูลสําคญั ๆ ที�เชื�อมโยงกนัอย่างเป็นระบบระเบียบในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
เครื�องมือที�ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถนาํเอาขอ้มูลที�อยูอ่ยา่งกระจดักระจายมาจดัเป็นระบบระเบียบ 
  จากความหมายของกราฟิกดงักล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า ผงักราฟิกเป็นเครื�องมือที�มี
คุณค่าสําหรับใช้ในการเรียนรู้ เพราะสามารถประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งไม่สิ.นสุด รูปแบบต่าง ๆ ของผงั
กราฟิก แสดงใหเ้ห็นการจดัลาํดบักระบวนการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และเป็นกลวิธีที�ใชใ้น
การทาํความเขา้ใจสิ�งที�เรียนใหมี้ความชดัเจนยิ�งขึ.น 
 2. รูปแบบของผงักราฟิก 
  ผงักราฟิกมีหลากหลายรูปแบบ ซึ� งแต่ละรูปแบบอาจจะมีลกัษณะรูปร่างที�คลา้ยคลึงกนั
หรือแตกต่างกนัออกไป ทั.งนี. ยอ่มขึ.นอยูก่บัผูใ้ชห้รือผูส้ร้างเองวา่จะนาํเสนอความคิดดว้ยผงักราฟิก
รูปแบบใด เพื�อให้การสื�อความหมายมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย ซึ� งทิศนา แขมมณี (2545 : 48 – 55) 
ไดย้กตวัอยา่งรูปแบบต่าง ๆ ของผงักราฟิกไว ้ดงันี.  
  2.1 ผงัความคิด (Map Idea) 
   ผงัความคิด เป็นผงัที�แสดงความสัมพนัธ์ของสาระ หรือความคิดต่าง ๆ ให้เป็น
โครงสร้างในภาพรวม โดยมีขั.นตอนหลกั ดงันี.  
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   2.1.1 เขียนความคิดรวบยอดหลกัไวต้รงกลาง แลว้แตกสาขาออกไปเป็นความคิด
รวบยอดยอ่ย ๆ ตวัอยา่งเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพประกอบ 2  ผงัความคิด (Map Idea) 
 
  2.2 เขียนคาํที�เป็นตวัแทนความหมายของความคิดนั.นๆลงไปและใชรู้ปทรงเรขาคณิต
แสดงระดบัของคาํ คาํใดอยู่ในขอบเขตหรือระดบัเดียวกนั ใช้รูปทรงเรขาคณิตเดียวกนัลอ้มกรอบ 
คาํนั.น รูปทรงเรขาคณิตที�นิยมใชก้นัโดยทั�วไป มีดงันี.  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  รูปเรขาคณิต 
 
  2.3 ลากเส้นเชื�อมโยงความคิดเพื�อแสดงความสัมพนัธ์ของความคิดต่าง ๆ เส้นที�ใชอ้าจ
เป็นเส้นตรง เส้นประ เส้นโคง้ หรืออาจใช้ลูกศรแสดงความเชื�อมโยงของความคิดต่าง ๆ ตวัอย่าง
การใชเ้ส้นมี ดงันี.  
   
 
ภาพประกอบ 4  เส้นเชื�อมโยงความคิด 
 

การใช ้
Mind Map 

จดบนัทึก 

ศึกษา 

นาํเสนอ 

ประชุม 

วางแผน 

ฟื. นความจาํ 
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  2.4 ใชส้ัญลกัษณ์และภาพต่าง ๆ เป็นตวัแทนความหมายของการคิดและความรู้สึกต่าง ๆ 
เช่น 

 ?      ♥    !  
 สงสัย     รัก  พอใจ   ตกใจ 

 ∗      �    � 
 สาํคญั     เดินทาง    เวลา 
 
ภาพประกอบ 5  สัญลกัษณ์และภาษาต่าง ๆ  
 

สร้างผงัความคิดใหส้มบูรณ์ตามความเขา้ใจของตน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ผงัความคิดเรื�องการใช ้Map Map ของโทนี บูซาน (Tony Buzan) 
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  2.2 ผงัมโนทศัน์ (A Concept Mapping) 
   ผงัมโนทศัน์ เป็นผงัที�แสดงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไวต้รงกลางและ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ใหญ่และมโนทศัน์ยอ่ย ๆ ตามลาํดบัขั.น ดว้ยเส้นเชื�อมโยง 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ผงัมโนทศัน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มโนทศัน์
หลกั 

มโนทศัน์รอง 

มโนทศัน์รอง 

มโนทศัน์รอง

มโนทศัน์รอง 

มโนทศัน์ยอ่ย 
มโนทศัน์ยอ่ย 

มโนทศัน์ยอ่ย มโนทศัน์ยอ่ย 

มโนทศัน์ยอ่ย 

มโนทศัน์ยอ่ย 

ตวัอยา่ง ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

มโนทศัน์ยอ่ย 
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  2.3 ผงัแมงมุม (A Spider Map) 
   ผงัแมงมุมมีลกัษณะคลา้ยใยแมงมุม แสดงความเชื�อมโยงของขอ้มูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ผงัแมงมุม  
 
  2.4 ผงักา้งปลา (A Fishbone Map) 
   ผงักา้งปลา เป็นผงัที�แสดงสาเหตุของปัญหา ซึ� งมีความซบัซ้อน ผงักา้งปลาจะช่วย
ทาํให้เห็นสาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ยที�ชดัเจน จะแสดงให้เห็นถึงความคิด และการวิเคราะห์แยกย่อย
เพื�อหาสาเหตุที�ส่งผลต่อปัญหานั.น ๆ ช่วยในการวเิคราะห์เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 9  ผงักา้งปลา 

ผลที�เกิดขึ.น 

สาเหตุ 

ผลที�เกิดขึ.น 

ผลที�เกิดขึ.น 

ผลที�เกิดขึ.น 

สาเหตุหลกั 
สาเหตุยอ่ย 
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  2.5 ผงัลาํดบัขั.นตอน (A Sequential Map) 
   ผงัลาํดบัขั.นตอน เป็นผงัที�แสดงลาํดบัขั.นตอนของสิ�งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  ผงัลาํดบัขั.นตอน 
 
  2.6 ผงัวฏัจกัร (A Circle or Cyclical Map) 
   ผงัวฏัจกัร เป็นผงัที�แสดงลาํดบัขั.นตอนที�ต่อเนื�องกนัเป็นวงกลมหรือเป็นวฏัจกัรที�
ไม่แสดงจุดสิ.นสุด หรือจุดเริ�มตน้ที�แน่นอน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 11  ผงัวฏัจกัรการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
 

เตรียม 
plan 

1 

สอน 
teach 

2 

ดูภาพ 
view 

3 

วจิารณ์ 
critique 

4 

เตรียมใหม่ 
 

5 

ประสบการณ์ 
รูปธรรม 

การสังเกต 
การสะทอ้นความคิด 

การสืบสอบ 

การสร้างแนวคิด 
มโนทศัน์ หรือหลกัการ 

ความคิด หลกัการ 
ที�จะนาํไปใชท้ดสอบ / ใชใ้น

สถานการณ์ใหม่ 
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  2.7 ผงัวงกลมซอ้นหรือเวน็ไดอะแกรม (Venn Diagram) 
   ผงัไดอะแกรม เป็นผงัวงกลม 2 วงหรือมากกว่าที�มีส่วนหนึ� งซ้อนกนัอยู่เป็นผงั 
ที�เหมาะแก่การนาํเสนอสิ�ง 2 สิ�ง หรือมากกวา่ ซึ� งมีทั.งความเหมือนและความต่างกนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 12  ผงัแสดงเวลาที�ผูเ้รียนใชจ้ริง เพื�อการเรียนรู้ ของแบรี�และคิง (Barry and King) 
 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 73 – 80) ไดจ้ดัรูปแบบของผงักราฟิกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
  2.1 รูปแบบการจดักลุ่ม รูปแบบนี.จะยดึความคิดรวบยอดเป็นสําคญัและจดักลุ่มตามลาํดบั
ความคิดรวบยอดยอ่ยเป็นแผนภาพโครงเรื�อง มกัเขียนเป็นแผนภาพกิ�ง วงกลมเปรียบเทียบแผนภาพ
แสดงเหตุผล แผนภาพกา้งปลาแสดงเหตุผล แผนภาพแสดงการแกปั้ญหา 
  2.2 รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี.จะมีความคิดหลกั และมีขอ้เท็จจริงที�จดัแบ่งเป็น
ระดบัชั.นมาสนบัสนุนความคิดหลกั เช่น การกล่าวถึงลกัษณะการบรรยาย การรวบรวมปัญหาการ
แกปั้ญหา การเปรียบเทียบ เป็นรูปแบบของความคิดรวบยอด แผนผงัการจดัความคิด ตารางเปรียบเทียบ 
  2.3 รูปแบบการจดัลาํดบั รูปแบบการจดัลาํดบัจะเป็นการจดัลาํดบัเหตุการณ์ การจดั 
ลาํดบัตามกาลเวลา การจดัลาํดบัการกระทาํก่อนหลงัหรือการจดัลาํดบัตามกระบวนการ มีการเริ�มตน้
และการสิ.นสุด เช่น แผนภาพเส้นตรงแสดงเหตุการณ์ แผนภาพเส้นโคง้แสดงเหตุการณ์แผนภาพ
เรียงลาํดบั แผนภาพเรื�อง 
  2.4 รูปแบบวงกลม รูปแบบนี. เป็นชุดของเหตุการณ์ภายใตก้ระบวนการไม่มีจุดเริ�มตน้
และจุดสิ.นสุด แต่เป็นเหตุการณ์ที�เป็นลาํดบัต่อเนื�องกนั เช่น แผนภาพวงกลม 
  นอกจากนี.  ทิศนา  แขมมณี (2545 : 56) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรูปแบบของผงักราฟิก
ไวว้า่ ผูส้อนไม่ควรยึดติดกบัรูปแบบ เพราะวตัถุประสงคข์องการใชผ้งักราฟิกนั.นมิใช่อยูที่�รูปแบบ

ความตั.งใจของผูเ้รียน 
 ความตั.งใจของผูเ้รียน 

 

ความตั.งใจของผูเ้รียน 
 

เวลาที�ผูเ้รียนใชจ้ริง
เพื�อการเรียนรู้ 
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ของผงัแต่อยู่ที�การใช้ผงัให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเขา้ใจที�มีความหมายต่อผูเ้รียน 
ดงันั.น ผงักราฟิกที�ดีที�สุดจึงน่าจะมาจากตวัผูเ้รียนเอง ผูส้อนจึงควรช่วยผูเ้รียนให้เรียนรู้เกี�ยวกบัการ
ทาํผงักราฟิก ฝึกให้ผูเ้รียนทาํผงัโดยเริ�มจากตวัอย่าง จากนั.นจึงให้ผูเ้รียนคิดสร้างผงักราฟิกของ
ตนเอง 
  ในการวจิยัครั. งนี.  ผูว้จิยัใหผู้เ้รียนใชน้าํเสนอความคิด ที�ไดเ้รียนรู้ผงักราฟิกรูปแบบต่าง ๆ 
และเลือกใชห้รือสร้างรูปแบบของผงักราฟิกดว้ยตนเอง ซึ� งผงักราฟิกที�เลือกใชห้รือสร้างขึ.นเองนั.น
จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ ที�เชื�อมโยงกนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดยอ่ย ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและชดัเจน 
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
  ทิศนา  แขมมณี (2551 : 232 - 234) ไดน้าํเสนอว่า โจนส์และคณะ คลา้ก และจอยส์
และคณะ ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกขึ.นโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) ซึ� งไดก้ล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้
เกิดขึ.นไดจ้ากองคป์ระกอบสาํคญั 3 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ความจาํขอ้มูล (Information Storage) กระบวนการ
ทางปัญญา (Cognitive Processes) และเมตาคอคนิชั�น (Metacognition) ความจาํขอ้มูลประกอบดว้ย 
ความจาํจากการรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) ซึ� งจะเก็บขอ้มูลไวเ้พียงประมาณ 1 วินาที�เท่านั.น 
ความจาํระยะสั.น (Short – term Memory) หรือความจาํปฏิบติัการ (Working Memory) ซึ� งเป็นความจาํ
ที�เกิดขึ.นหลงัจากการตีความสิ�งเร้าที�รับรู้มาแลว้ ซึ� งจะเก็บขอ้มูลไวไ้ดช้ั�วคราวประมาณ 20 วินาที� 
และทาํหนา้ที�ในความคิด (Mental Operation) ส่วนความจาํระยะยาว (Long – term Memory) เป็น
ความจาํที�มีความคงทน มีขนาดความจุไม่จาํกดัสามารถคงอยู่เป็นเวลานาน เมื�อตอ้งการใช้จะสามารถ
เรียกคืนได ้สิ�งที�อยู่ในความจาํระยะยาวมี 2 ลกัษณะ คือ ความจาํเหตุการณ์ (Episodic Memory) 
และความจาํความหมาย (Semantic Memory) เกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ กฎ หลกัการต่าง ๆ 
องคป์ระกอบดา้นความจาํขอ้มูลนี.  จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ.นกบักระบวนการทางปัญญา
ของบุคคล นั.น ซึ� งประกอบดว้ย 
  3.1 การใส่ใจ (Attention) หากบุคคลมีความเขา้ใจในขอ้มูลที�รับมาทางการสัมผสั
(Sensory Memory) ขอ้มูลนั.นก็จะถูกนาํเขา้ไปสู่ความจาํระยะสั.น (Short – term Memory) ต่อไป
หากไม่ไดรั้บการใส่ใจ ขอ้มูลนั.นก็จะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว 
  3.2 การรับรู้ (Perception) เมื�อบุคคลใส่ใจในขอ้มูลใดที�รับเขา้มาทางประสาทสัมผสั 
บุคคลก็จะรับรู้ขอ้มูลนั.น และนาํขอ้มูลนี. เขา้สู่ความจาํระยะสั. นต่อไป ขอ้มูลที�รับรู้นี.  จะเป็นความ
จริงตามการรับรู้ (Perceived Reality) ของบุคคลนั.น ซึ� งอาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนยั (Objective 
Reality) เนื�องจากเป็นความจริงที�ผา่นการตีความจากบุคคลนั.นมาแลว้ 
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  3.3 การทาํซํ. า (Rehearsal) หากบุคคลมีกระบวนการรักษาขอ้มูล โดยการทบทวนซํ. า

แลว้ซํ. าอีก ขอ้มูลนั.นก็จะยงัถูกเก็บรักษาไวใ้นความทรงจาํปฏิบติัการ 

  3.4 การเขา้รหัส (Encoding) หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตวัแทนทางความคิด

(Mental Representation) เกี�ยวกบัขอ้มูลนั.น โดยมีการนาํขอ้มูลนั.นเขา้สู่ความจาํระยะยาวและ

เชื�อมโยง 

  3.5 การเรียกคืน (Retrieval) การเรียกคืนขอ้มูลที�จาํไวใ้นความทรงจาํระยะยาวเพื�อนาํ

ออกมาใช้ มีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับการเขา้รหัส หากการเข้ารหัสทาํให้เกิดการจาํได้ดีมี

ประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

  ด้วยกระบวนการดงักล่าว การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ� งตอ้งใช้

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 4 ขั.นตอนไดแ้ก่  1) การเลือกรับขอ้มูลที�สัมพนัธ์กนั (Selecting 

Relevant Information) และ 2) การจดัระเบียบขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้าง (Coherent structure) รวมทั.ง  

3) การบูรณาการขอ้มูลเดิม (Integrating) และ 4) การเขา้รหสั (Encoding) ขอ้มูลการเรียนรู้ เพื�อให้

คงอยูใ่นความจาํระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาไดโ้ดยง่าย (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 234 ; อา้งถึง

ใน Mayer. 1984 : 30 – 33) ดว้ยเหตุนี.  การให้ผูเ้รียนมีโอกาสเชื�อมโยงความรู้ใหม่กบัโครงสร้าง

ความรู้เดิม ๆ และนาํความรู้ความเขา้ใจมาเขา้รหสัหรือสร้างตวัแทนทางความคิดที�มีความหมายต่อ

ตนเองขึ.น จะส่งผลใหก้ารเรียนรู้นั.นคงอยูใ่นความจาํระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด ้ 

  การใช้ผงักราฟิกเป็นเครื� องมือในการเรียนรู้มีพื.นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 4 

ประการดว้ยกนัคือ  

  3.1 การแยกแยะขอ้มูลเพื�อให้เห็นองค์ประกอบหลกัที�เชื�อมโยงกนัอยู่อย่างชัดเจน

สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ไดง่้าย 

  3.2 หากสมองมีการจดัโครงสร้างความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ จะช่วยเรียกความรู้

เดิมที�อยูใ่นโครงสร้างทางปัญญาออกมาใชเ้ชื�อมโยงกบัความรู้ใหม่ไดง่้ายขึ.น 

  3.3 ผงักราฟิกที�แสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบหลกัของเรื�อง มีลกัษณะเป็นภาพซึ� งง่าย

ต่อการที�สมองจะจดจาํมากกวา่ขอ้ความที�ติดต่อกนัยดืยาว 

  3.4 การใชผ้งักราฟิก ซึ� งมีลกัษณะเป็นทั.งภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้

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

จดัทาํผงักราฟิกออกมาได ้เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

  นอกจากนี.  ทิศนา แขมมณี (2551 : 234) ไดน้าํเสนอกระบวนการเรียนการสอนของ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกไว ้4 รูปแบบ ดงันี.  
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  3.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของโจนส์และคณะซึ� งประกอบดว้ย
ขั.นตอนการเรียนการสอนที�สาํคญั ๆ 5 ขั.นตอนดว้ยกนัดงันี.  
   3.1.1 ผูส้อนเสนอตวัอยา่งการจดัขอ้มูลดว้ยผงักราฟิกที�เหมาะสมกบัเนื.อหาและ
วตัถุประสงค ์
   3.1.2 ผูส้อนแสดงวธีิการสร้างกราฟิก 
   3.1.3 ผูส้อนชี.แจงเหตุผลของการใชผ้งักราฟิกนั.นและอธิบายวธีิการใช ้
   3.1.4 ผูเ้รียนฝึกการสร้างและใช้ผงักราฟิกในการทาํความเข้าใจเนื.อหาเป็น
รายบุคคล 
   3.1.5 ผูเ้รียนเขา้กลุ่มและนาํเสนอผงักราฟิกของตนเองแลกเปลี�ยนกนั 
  3.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของคลา้ก ซึ� งประกอบดว้ยขั.นตอนการ
เรียนการสอนที�สาํคญั ๆ ดงันี.  
   3.2.1 ขั.นก่อนสอน 
    1) ผูส้อนพิจารณาลกัษณะของเนื.อหาที�จะสอนสาระนั.นและวตัถุประสงค์
ของการสอนเนื.อหาสาระนั.น 
    2) ผูส้อนพิจารณาและคิดหาผงักราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจดัระเบียบ
เนื.อหาสาระนั.น ๆ 
    3) ผูส้อนเลือกผงักราฟิก หรือวธีิการจดัระเบียบเนื.อหาที�เหมาะสมที�สุด 
    4) ผูส้อนคาดคะเนปัญหาที�อาจจะเกิดขึ.นแก่ผูเ้รียนในการใชผ้งักราฟิก 
   3.2.2 ขั.นสอน 
    1) ผูส้อนเสนอผงักราฟิกที�เหมาะสมกบัลกัษณะของเนื.อหาสาระแก่ผูเ้รียน 
    2) ผูเ้รียนทาํความเขา้ใจเนื.อหาสาระและนาํเนื.อหาสาระใส่ลงในผงักราฟิก
ตามความเขา้ใจตนเอง 
    3) ผูส้อนซกัถาม แกไ้ขความเขา้ใจของผูเ้รียน หรือขยายความเพิ�มเติม 
    4) ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดเพิ�มเติม โดยนาํเสนอปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบั
เนื.อหา แลว้ใหผู้เ้รียนใชผ้งักราฟิกเป็นกรอบในการคิดแกปั้ญหา 
    5) ผูส้อนป้อนขอ้มูลกลบัแก่ผูเ้รียน 
   3.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของจอยส์และคณะ ได้นํา
รูปแบบการเรียนการสอนของคลา้ก มาปรับใช ้โดยเพิ�มเติมขั.นตอนเป็น 8 ขั.น ดงันี.  
    1) ผูส้อนชี.แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
    2) ผูส้อนนาํเสนอผงักราฟิกที�เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ของเนื.อหา 
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    3) ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื�อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์
กบัความรู้ใหม่ 
    4) ผูส้อนเสนอเนื.อหาสาระที�ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
    5) ผูส้อนเชื�อมโยงเนื.อหาสาระที�เรียนกบัผงักราฟิก และให้ผูเ้รียนนาํเนื.อหา
สาระใส่ในผงักราฟิกตามความเขา้ใจ 
    6) ผูส้อนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี. แจงเหตุผลในการใช้ผงักราฟิก
และวธีิใชผ้งักราฟิก 
    7) ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายผลการใชผ้งักราฟิกกบัเนื.อหา 
    8) ผูส้อนซกัถาม ปรับความเขา้ใจและขยายความจนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ
กระจ่างชดั 
   3.2.4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของสุปรียา ตนัสกุล 
    สุปรียา  ตนัสกุล ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง “ผลของการใชรู้ปแบบการสอนแบบการจดั
ขอ้มูลดว้ยแผนภาพ (Graphic Organizers) ที�มีต่อสัมฤทธิ# ผลทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั.นปีที� 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล”
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยสัมฤทธิ# ผลทางการเรียนและความสามารถ
ทางการแก้ปัญหาสูงกว่านักศึกษาควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติระดบั .001 รูปแบบการเรียน
การสอนดงักล่าวประกอบดว้ยขั.นตอนสาํคญั 7 ขั.นตอนดงันี.  
    1) การทบทวนความรู้เดิม 
    2) การชี.แจงวตัถุประสงค ์ลกัษณะของบทเรียน ความรู้ที�คาดหวงัให้เกิดแก่
ผูเ้รียน 
    3) การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความรู้เดิม เพื�อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์
กบัสิ�งที�เรียนและการจดัเนื.อหาสาระดว้ยแผนภาพ 
    4) การนาํเสนอตวัอยา่งการจดัเนื.อหาสาระดว้ยแผนภาพที�เหมาะกบัลกัษณะ
ของเนื.อหา ความรู้ที�คาดหวงั 
    5) ผูเ้รียนรายบุคคลทาํความเขา้ใจเนื.อหา และฝึกใชแ้ผนภาพ 
    6) การนาํเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนใชแ้ผนภาพเป็นกรอบในการแกปั้ญหา 
    7) การทาํความเขา้ใจใหก้ระจ่างชดั 
    การจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก มีขั.นตอนในการสอนดงัต่อไปนี.  
    1) ผูส้อนตอ้งตั.งจุดมุ่งหมายในการสอนก่อนวา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความสามารถในดา้นใด จากนั.นคดัเลือกเนื.อหาที�มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ที�ตั.งไว ้
เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที�พึงประสงค ์
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    2) ผูส้อนจะตอ้งวางแผนและออกแบบการสอน ซึ� งจะตอ้งสามารถสร้างผงั
กราฟิกขึ.นมาถ่ายทอดความคิดของตนหรือสร้างผงักราฟิกขึ.นมา เพื�อเป็นตวัแทนในการเชื�อมโยง
เนื.อหาให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด ซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียนคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจเนื.อหาด้วย
ตนเอง รู้จกัรับฟังความคิดของกลุ่ม และได้รับประสบการณ์ตรงในการคิด ซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถประเมินผล และควบคุมความคิดของตนเองได ้
    3) ผูส้อนจะตอ้งดาํเนินการสอนอยา่งเป็นขั.นตอน โดยเริ�มจากการแนะนาํผงั
กราฟิกรูปแบบต่าง ๆ วิธีการใช้ และความเหมาะสมกบัเนื.อหา โดยครูผูส้อนจะตอ้งยกตวัอย่างให้
เห็นจริงจากนั.นใหผู้เ้รียนฝึกใชผ้งักราฟิกเป็นกลุ่มยอ่ย และเป็นรายบุคคลและใหอ้ภิปรายร่วมกนั 
    4) ผูส้อนสามารถทดสอบได ้2 ลกัษณะ คือ ประเมินความกา้วหน้า (Formative 
Evaluation) ในการใชผ้งักราฟิกของผูเ้รียนโดยเก็บรวบรวมผลงานของผูเ้รียนไวแ้ลว้นาํมาวิเคราะห์
ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจเพื�อจะไดน้าํปัญหามาแกไ้ขไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเมื�อสิ.นสุดการสอน
แลว้ครูผูส้อนสามารถทดสอบความเขา้ใจเนื.อหาได ้โดยการใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการ
เรียนเพื�อประเมินผลการเรียนรู้ (Summative Evaluation) ไดอี้กลกัษณะหนึ�ง 
   จากการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ผงักราฟิก ผูส้อนต้องตั. งจุดมุ่งหมายในการสอนก่อนว่าต้องการให้ผู ้เรียนเกิดความรู้
ความสามารถในดา้นใด วางแผนและออกแบบการสอน ซึ� งจะตอ้งสามารถสร้างผงักราฟิกถ่ายทอด
ความคิดอย่างเป็นขั.นตอน โดยเริ�มจากการแนะนาํผงักราฟิกรูปแบบต่าง ๆ วิธีการใช้ และความ
เหมาะสมกบัเนื.อหา โดยผูว้จิยัไดส้รุปเป็นขั.นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก ดงันี.  
  3.1 ขั.นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยคละเพศและความ 
สามารถ ทบทวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกให้นกัเรียนเขา้ใจ ชี. แจงจุดประสงค์ การวดัผล
และประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
  3.2 ขั.นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และตอบคาํถาม
จากคาํถามทา้ทายความคิด  
  3.3 ขั.นสอน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัเขียนผงักราฟิก ในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละชั�วโมง เพื�อฝึกการคิดอยา่งรอบดา้น โดยร่วมกนั
อภิปรายและตอบคาํถามสาํคญั และนาํเสนอผลงานหนา้ชั.นเรียน  
  3.4 ขั.นสรุป เป็นขั.นตอนสุดทา้ย เพื�อให้ไดอ้งคค์วามรู้ จากเนื.อหาสาระที�เรียน และ
นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
 4. ประโยชน์ของผงักราฟิก 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544  : 80) กล่าวถึงประโยชน์ของผงักราฟิก ไวด้งันี.  
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  4.1 ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
  4.2 ช่วยพฒันาความคิดรวบยอดใหช้ดัเจนขึ.น 
  4.3 ช่วยเนน้องคป์ระกอบสาํคญัของเรื�อง 
  4.4 ช่วยพฒันาการอ่าน การเขียนและการคิด 
  4.5 ช่วยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน 
  4.6 ช่วยในการอธิบาย 
  4.7 ช่วยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเนื.อหา 
  4.8 เป็นเครื�องมือการประเมินผล 
  วลยั พานิช (2544 : 12 – 13)  กล่าววา่ผงักราฟิกมีประโยชน์ ดงันี.  
  4.1 ใช้เป็นส่วนหนึ� งในการสื�อความหมายของผูเ้รียนที�แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
เชื�อมโยงของความคิดรวบยอดต่าง ๆ เมื�อผูเ้รียนอยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ 
  4.2 ช่วยแสดงรูปแบบการคิดของผูเ้รียนทั. งในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์การ
เชื�อมโยงและการบูรณาการ 
  4.3 ช่วยพัฒนาการจัดการระบบการเรียนรู้ของผู ้เรียน โดยนําความรู้เดิมที� มีมา
เชื�อมโยงกบัความรู้ใหม่ได ้และพฒันาความคิดในระดบัสูงและนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
  4.4 ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเนื.อหา ความเชื�อมโยงของเนื.อหาหรือมโนทศัน์
ต่าง ๆ เนน้ใหเ้ห็นถึงวธีิการคิด 
  4.5 ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจจุดประสงค์การเรียนรู้และเส้นทางการเรียนรู้ที�ครูจะพฒันา
ผูเ้รียน 
  4.6 เป็นเครื�องมือช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ความคิดรวบยอดที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลใน
ลกัษณะต่าง ๆ ได ้
  4.7 เป็นเครื�องมือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดและครูผูส้อนสามารถเขา้ใจความคิด
หรือตรวจสอบความคิดของผูเ้รียนได ้
  4.8 ใช้เป็นเครื� องมือในการวางแผนการสอนบูรณาการเนื.อหาสาระที�เกี�ยวข้องกับ
สาขาวชิาต่าง ๆ กบักระบวนการเรียนรู้ที�ทาํใหเ้กิดทกัษะ ทาํให้ครูผูส้อนวางแผนการสอนไดช้ดัเจน
ขึ.น 
  4.9 เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์หนงัสือเรียนก่อนที�ครูผูส้อนจะเลือกใชเ้พื�อให้ตรง
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และความตอ้งการของครูผูส้อนและผูเ้รียน 
  จากประโยชน์ของผงักราฟิกดงักล่าวขา้งตน้ สรุปว่าผงักราฟิกเป็นเครื�องมือกระตุน้
ความคิดของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนแสดงความคิดที�เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมได ้ซึ� งจะมี
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ส่วนช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถเขา้ใจและตรวจสอบความคิดของผูเ้รียนไดด้ว้ย อีกทั.งยงัเป็นเครื�องมือ
ในการเรียนรู้เนื.อหาสาระวิชาต่าง ๆ ทาํให้ผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์เชื�อมโยงของเนื.อหา หรือขอ้มูล
ไดช้ดัเจน ซึ� งทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�เร็วขึ.น และช่วยในการเตรียมการสอนของครู 
 
การคิดวจิารณญาณ 
 1. ความหมายการคิดวจิารณญาณ 
  สมศกัดิ#   ภู่วิภาดาวรรธ์ (2544 : 52) กล่าววา่ การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มูลหรือสถานการณ์ ซึ� งตอ้งอาศยัการสังเกต ความรู้ ความเขา้ใจ 
การวเิคราะห์ การเชื�อมโยงเหตุการณ์ การสรุปความ และประสบการณ์ของตนเองมาประเมินขอ้มูล 
โดยใชเ้หตุผลในเชิงตรรกวิทยาที�มีหลกัเกณฑ์ที�ไดรั้บการยอมรับ ตลอดจนผ่านการพิจารณาปัจจยั 
รอบดา้นอยา่งกวา้งไกลลึกซึ�ง และผา่นการพิจารณากลั�นกรองทั.งดา้นคุณ-โทษ เพื�อที�จะนาํไปใชใ้น
การตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ แมว้่าการคิดวิจารณญาณเป็นการคิดที�ซบัซ้อนและเป็นการคิดใน
ขั.นสูง แต่สามารถพฒันาไดเ้ป็นลาํดบัจากง่ายไปยาก โดยอาศยัทกัษะการคิดขั.นพื.นฐาน ซึ� งเป็น
ทกัษะยอ่ย ๆ ที�ใชอ้ยูใ่นชีวติประจาํวนั เช่น การสังเกต การจาํแนก การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ 
การเรียงลาํดบั การสรุปความ เป็นตน้ เมื�อประกอบกนัก็จะเป็นการคิดในขั.นสูง ขณะเดียวกนัการคิด
ในระดบันี. ตอ้งมีการฝึกฝนกระทาํซํ. าดว้ยความเอาใจใส่ และตอ้งใชเ้วลา ดงันั.นจึงเป็นสิ�งที�จาํเป็น
อยา่งยิ�งที�จะตอ้งกระตุน้ส่งเสริมพฒันาใหเ้กิดขึ.น 
  ศุภวรรณ์  เล็กวิไล  (2549 : 34) กล่าววา่ การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบ และตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยอาศยัหลกัฐาน ประกอบดว้ยสิ�งที�จะคิด โดยมี
จุดมุ่งหมายในการคิด และกระบวนการคิด ดงันี.  
  1.1 สิ� งที�จะคิด เป็นการคิดที� เกิดขึ. นเมือบุคคลเกิดปัญหาความไม่แน่ใจเกี�ยวกับ
ขอ้ความขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้อา้ง จากขอ้มูลหรือสภาพที�ปรากฏ 
  1.2 จุดมุ่งหมายในการคิด เป็นการคิดที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อหาขอ้สรุปที�สมเหตุสมผล
ตามขอ้มูลที�มีอยู ่
  1.3 กระบวนการคิด เป็นการคิดที�อาศัยกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบเกี�ยวกบัขอ้มูลที�มีอยู ่
  ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ  (2551 : 37) กล่าววา่ การคิดวิจารณญาณ หมายถึงกระบวนการ
คิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัหลกัฐานประกอบดว้ยสิ�งที�จะ
คิด จุดมุ่งหมายในการคิด และกระบวนการคิด มีการประเมินอย่างรอบคอบต่อขอ้อา้ง หลกัฐาน
เพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปที�เป็นไปได้จริง มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งและใช้กระบวนการ
ทางตรงไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ตลอดจนเกิดทกัษะในการใชท้ศันคติและความรู้มาประเมินผลความ
ถูกตอ้งของขอ้ความ 
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  สันติ  กิจลือเกียรติ (2555 : 29) กล่าววา่ การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา
สิ�งใดสิ�งหนึ� งหรือเรืองใดเรืองหนึ� งอยา่งละเอียดรอบคอบ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื�อหาขอ้สรุป 
ที�ดีที�สุดและเป็นไปไดม้ากที�สุด โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การระบุปัญหา การตั.งสมมติฐาน 
ขั.นทดลอง และขั.นสรุปผลการทดลอง 
  จากความหมายการคิดวิจารณญาณดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า การคิดวิจารณญาณ
หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพื�อตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล
ประกอบดว้ยทกัษะในดา้นการตีความ การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบาย 
ครอบคลุมทกัษะการคิดวจิารณญาณครบทุกดา้น 
 2. แนวคิดเกี�ยวกบัการคิดวจิารณญาณ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 68 – 70) ไดก้ล่าวถึงความสามารถที�ถือวา่เป็นกระบวนการ
คิดวจิารณญาณ ประกอบดว้ยความสามารถต่าง ๆ ดงันี.  
  2.1 การตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึงเงื�อนไขต่าง ๆ ที�มี
ความสัมพนัธ์กนัในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขดัแยง้และเรืองราวที�สําคญัในสภาพการณ์ การระบุ
จุดเขื�อมต่อที�ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิด และการรู้ถึงสภาพปัญหาที�ยงัไม่มีคาํตอบ 
  2.2 การนิยามปัญหา ไดแ้ก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา ความเขา้ใจถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง
และจาํเป็นในการแกปั้ญหา นิยามองคป์ระกอบของปัญหา ซึ� งมีความยุง่ยากและเป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม จาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบของปัญหาที�มีความซบัซอ้นออกเป็นส่วนประกอบที�สามารถ
จดักระทาํได ้ระบุองคป์ระกอบที�สาํคญัของปัญหา จดัองคป์ระกอบของปัญหาใหเ้ป็นลาํดบัขั.นตอน 
  2.3 ความสามารถในการเลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา คือ การ
ตดัสินวา่ขอ้มูลใดมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา การจาํแนกแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไดก้บัแหล่งขอ้มูล
ที�เชื�อถือไม่ได ้การระบุวา่ขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลที�มีความเพียงพอ
และเชื�อถือได ้ตลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มูล 
  2.4 ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ ประกอบดว้ย การระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ 
ที�ผูอ้า้งเหตุผลไม่ไดก้ล่าวไว ้การระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ที�คดัคา้นการอา้งเหตุผล และการระบุขอ้ตกลง
เบื.องตน้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการอา้ง 
  2.5 ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดว้ย การคน้หา การชี.แนะ
ต่อคาํตอบปัญหา การกาํหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบื.องตน้ การเลือก
สมมติฐานที�มีความเป็นไปได้มากที�สุดพิจารณาเป็นอนัดับแรก การตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบื.องตน้ การกาํหนดสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลที�ยงั
ไม่ทราบและเป็นขอ้มูลที�จาํเป็น 
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  2.6 ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตดัสินความสมเหตุสมผล
ของการคิดหาเหตุผล ซึ� งประกอบดว้ย 
   2.6.1 การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศยัขอ้ตกลงเบื.องตน้ สมมติฐานและ
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํประพจน์ การระบุถึงเงื�อนไขที�จาํเป็นและ
เงื�อนไขที�เพียงพอ การระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล และการระบุและกาํหนดขอ้สรุป 
   2.6.2 การพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที�นาํไปสู่ขอ้สรุป 
ได้แก่การจาํแนกการสรุปที�สมเหตุสมผลจากการสรุปที�อาศยัค่านิยม ความพึงพอใจและความ
ลาํเอียง การจาํแนกระหวา่งการคิดหาเหตุผลที�มีขอ้สรุปไดแ้น่นอนกบัการคิดหาเหตุผลที�ไม่สามารถ
หาขอ้สรุปที�เป็นขอ้ยติุได ้
   2.6.3 การประเมินข้อสรุปโดยอาศยัเกณฑ์การประยุกต์ใช้ ได้แก่ การระบุถึง
เงื�อนไขที�จาํเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุป การรู้ถึงเงื�อนไขที�ทาํให้ขอ้สรุปไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้
และการตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะที�เป็นคาํตอบของปัญหา 
  สุวิทย ์ มูลคาํ  (2547 : 36-37) ไดส้รุปพฤติกรรมของบุคคลที�มีการคิดวิจารณญาณ 
ประกอบดว้ยลกัษณะดงันี.  
  2.1 สามารถนิยามปัญหา โดยการกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือให้
ชดัเจนและเขา้ใจความหมายของคาํ ขอ้ความหรือแนวคิด 
  2.2 สามารถในการคิดรวบรวมขอ้มูล โดยการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการเลือก
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ แสวงหาขอ้มูลที�ถูกตอ้งและชดัเจน
มากขึ.นถามและพิจารณาทศันะของคนอื�น และแสวงหาความรู้ที�ทนัสมยั 
  2.3 สามารถจดัระบบขอ้มูล โดยแสวงหาแหล่งที�มาของขอ้มูล วินิจฉัยความน่าเชื�อถือ
ของแหล่งขอ้มูล พิจารณาความเพียงพอของขอ้มูล ระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ของขอ้ความ จดัระบบ
ขอ้สนเทศต่างๆ เช่น การจาํแนกตามความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือขอ้มูล 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาและขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น ความคิดเห็น
ดว้ยอารมณ์กบัความคิดเห็นดว้ยเหตุผล พิจารณาขอ้มูลที�แสดงถึงความลาํเอียงและการโฆษณาชวนเชื�อ 
พิจารณาและตดัสินความขดัแยง้ของขอ้ความและเสนอขอ้มูลได ้
  2.4 สามารถตั.งสมมติฐาน โดยกาํหนดสมมติฐานจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลมอง
หาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปั้ญหา และเลือกสมมติฐาน 
  2.5 สามารถสรุปอา้งอิง โดยพิจารณาและตดัสินวา่มีเหตุผลเพียงพอที�สรุปไดห้รือไม่
จาํแนกข้อสรุปที�สัมพนัธ์กับสถานการณ์ และข้อสรุปโดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ อธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ และสรุปเป็นเกณฑไ์ด ้
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  2.6 สามารถสรุปอา้งอิงถึงโดยพิจารณาและตดัสินขอ้สรุปว่า สรุปตามขอ้มูลหลกัฐาน
หรือไม่ พิจารณาความคลุมเครือของการสรุปเหตุผล บอกเหตุผลที�ไม่เป็นไปตามหลกัตรรกศาสตร์
จาํแนกขอ้สรุปที�มีเหตุผลหนกัแน่นและน่าเชื�อถือ เมือพิจารณาความเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลและประเด็น
ความสําคญั พิจารณาถึงผลที�เกิดจากการตดัสินใจโดยยืนยนัการสรุปเดิม ถา้มีเหตุผลและหลกัฐาน
เพียงพอและพิจารณาการสรุปใหม่ ถา้การสรุปไม่มีเหตุผล มีขอ้มูลหรือเหตุผลเพิ�มเติมพิจารณาและ
ตดัสินการนาํขอ้สรุปไปประยกุตใ์ช ้
 3. กระบวนการคิดวจิารณญาณ 
  เสงี�ยม  โตรัตน์ (2546 : 26 - 36) กล่าววา่ การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการคิดวิจารณญาณ 
จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณที�สาํคญัดงันี.  
  3.1 กาํหนดจุดมุ่งหมายของการคิดวิจารณญาณ การคิดวิจารณญาณมีจุดมุ่งหมาย
เพื�อให้ผูเ้รียนมีความคิดที�รอบคอบสมเหตุสมผลผ่านการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอย่างกวา้งขวาง 
ลึกซึ. ง และผ่านการพิจารณากลั�น กรอง ไตร่ตรอง ทั.งทางดา้นคุณ-โทษ และคุณค่าที�แทจ้ริงของ 
สิ�งนั.นมาแลว้ 
  3.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ผูคิ้ดวิจารณญาณจะมีความสามารถ 
ดงันี.  
   3.2.1 สามารถกาํหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกทาง 
   3.2.2 สามารถระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งชดัเจน 
   3.2.3 สามารถประมวลขอ้มูลทั.งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ประเด็นที�คิดทั.งทางกวา้ง ทางลึก และไกล 
   3.2.4 สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะใชใ้นการคิดได ้
   3.2.5 สามารถประเมินขอ้มูลได ้
   3.2.6 สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล และเสนอคาํตอบ/ทางเลือกที�
สมเหตุสมผล 
   3.2.7 สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที�คิดได ้
  3.3 วธีิการหรือขั.นตอนการคิดวจิารณญาณ 
   3.3.1 ตั.งเป้าหมายในการคิด 
   3.3.2 ระบุประเด็นในการคิด 
   3.3.3 ประมวลขอ้มูลทั.งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น
ที�คิดทั.งทางกวา้ง ลึก และไกล 
   3.3.4 วิเคราะห์ จาํแนก แยกแยะขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�
จะนาํมาใช ้



42 
 

   3.3.5 ประเมินขอ้มูลที�จะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเชื�อถือ 
   3.3.6 ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล เพื�อแสวงหาทางเลือก/คาํตอบที�สมเหตุ 
สมผลตามขอ้มูลที�มี 
   3.3.7 เลือกทางเลือกที�เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลที�จะตามมาและคุณค่า หรือ
ความหมายที�แทจ้ริงของสิ�งนั.น 
   3.3.8 ชั�งนํ.าหนกัผลได ้ผลเสีย คุณ-โทษในระยะสั.นและระยะยาว 
   3.3.9 ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ 
   3.3.10 ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�คิด 
  อรพรรณ  พรสีมา (2553: 67) ไดเ้สนอแนวกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็น  
3 กลุ่ม คือ 
  3.1 การนิยาม และการทาํความกระจ่างชดัของปัญหา ซึ� งจาํแนกเป็น 4  ความสามารถ
ยอ่ย ไดด้งันี.  
   3.1.1 การระบุเรื�องราวที�สําคญัหรือการระบุปัญหา เป็นความสามารถในการระบุ
ความสําคญัของเรื�องที�อ่าน การอา้งเหตุผล ภาพลอ้ทางการเมือง การใช้เหตุผลต่าง ๆ และขอ้สรุป 
ในการอา้งเหตุผล 
   3.1.2 การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหวา่งคน วตัถุ สิ�งของ
ความคิด หรือผลลพัธ์ตั.งแต่ 2 อยา่งขึ.นไป 
   3.1.3 การกาํหนดว่าขอ้มูลใดมีความเกี�ยวขอ้ง เป็นความสามารถในการจาํแนก
ระหวา่งขอ้มูลที�สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้กบัขอ้มูลที�ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งไดร้วมทั.ง
การจาํแนกระหวา่งขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องราว 
   3.1.4 การกาํหนดคาํถามที�เหมาะสม เป็นความสามารถในการกาํหนดคาํถาม  
ซึ� งจะนาํไปสู่ความเขา้ใจที�ลึกซึ. ง และชดัเจนเกี�ยวกบัเรื�องราว 
  3.2 การพิจารณาตดัสินขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์กบัปัญหา จาํแนกเป็น 6 ความสามารถ
ยอ่ย ไดด้งันี.  
   3.2.1 การจาํแนกหลกัฐาน เป็นลกัษณะขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ซึ� งพิจารณาตดัสิน
โดยใช้เหตุผล เป็นความสามารถในการประยุกต์เกณฑ์ต่าง ๆ เพื�อการพิจารณาตดัสินลักษณะ
คุณภาพของการสังเกต และการคิดหาเหตุผล 
   3.2.2 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง เป็นความสามารถในการตดัสินวา่ ขอ้ความ
หรือสัญลกัษณ์ที�กาํหนดมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั และมีความสอดคลอ้งกบับริบท
ทั.งหมดหรือไม่ 
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   3.2.3 การระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ที�ไม่ไดก้ล่าวอา้งเป็นความสามารถในการระบุว่า
ขอ้ตกลงเบื.องตน้ใดที�ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 
   3.2.4 การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) เป็นการอา้งเหตุผล เป็นความสามารถของ
การระบุความคิดที�บุคคลยึดติด (Fixed Notions) หรือความคิดตามประเพณีนิยม (Conventional 
Notions) 
   3.2.5 การระบุความมีอคติปัจจยัทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถ 
ในการระบุความมีอคติในการอา้งเหตุผล และการตดัสินความเชื�อถือไดข้องแหล่งขอ้มูล 
   3.2.6 การระบุความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยม (Value System) และอุดมการณ์
(Ideologies) เป็นความสามารถในการระบุความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยม
และอุดมการณ์ 
  3.3 การแกปั้ญหาหรือการลงขอ้สรุป จาํแนกเป็น 2 ความสามารถยอ่ย ไดแ้ก่ 
   3.3.1 การระบุความเพียงพอของขอ้มูล เป็นความสามารถในการตดัสินใจว่า 
ขอ้มูลที�มีอยู่เพียงพอทั.งด้านปริมาณ และคุณภาพต่อการนาํไปสู่ข้อสรุป การตดัสินใจ หรือการ
กาํหนดสมมุติฐานที�เป็นไปได ้ไดห้รือไม่ 
   3.3.2 การพยากรณ์ผลลพัธ์ที�อาจเป็นไปได้ เป็นความสามารถในการทาํนาย
ผลลพัธ์ที�อาจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรือชุดของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 14) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการคิดวิจารณญาณ 
ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปนี.  
  3.1 การกาํหนดปัญหา หมายถึง การรู้จกัและทาํความเขา้ใจกบัปัญหาโดยพิจารณา
รวบรวมประเด็นปัญหา แยกแยะปัญหาและจดัลาํดบัปัญหาเพื�อกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูล
ที�คลุมเครือ รวมทั.งการนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ สิ�งเร้าที�เป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ คือปัญหานั�นเอง มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.1.1 กาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือใหช้ดัเจน 
   3.1.2 สรุปความคิดหลกัของขอ้ความ 
   3.1.3 ทาํความเขา้ใจความหมายของคาํหรือขอ้ความ 
  3.2 การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การแสวงหาสิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้
จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั.งการเลือกขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที�มีอยูม่าใช ้ดงันั.นวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลที�จาํเป็นสําหรับการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ การสังเกต ทั.งการสังเกต ดว้ยตนเอง 
และการรวบรวมขอ้มูลจากการรายงานผลการสังเกตของผูอื้�น มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.2.1 สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดว้ยความเป็นปรนยั 
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   3.2.2 เลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นปัญหา 
   3.2.3 แสวงหาขอ้มูลที�ถูกตอ้งและชดัเจน 
   3.2.4 แสวงหาความรู้ที�ทนัสมยั 
  3.3 การจดัระบบขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลความ
เพียงพอของขอ้มูล การจดัระบบของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเมินความถูกตอ้ง และความ
เพียงพอของขอ้มูลที�รวบรวมไดว้า่จะนาํไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่ โดยแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มูล คือ จาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั
ขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา การระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ เพื�อนาํมาจดักลุ่มและจดัลาํดบัความสําคญั
ของขอ้มูล เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการตั.งสมมุติฐาน มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.3.1 วนิิจฉยัความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล 
   3.3.2 ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล 
   3.3.3 พิจารณาความเพียงพอของขอ้มูล 
   3.3.4 ระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ของขอ้มูลที�ตอ้งยอมรับ 
   3.3.5 จาํแนกความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ 
   3.3.6 จาํแนกขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นปัญหา 
   3.3.7 จาํแนกขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น 
   3.3.8 พิจารณาขอ้มูลที�แสดงถึงความลาํเอียงและโฆษณาชวนเชื�อ 
   3.3.9 พิจารณาและตดัสินความขดัแยง้ของขอ้มูล 
   3.3.10 เสนอขอ้มูลดว้ยการพดู การเขียน และการแสดงความคิดเห็น 
  3.4 การตั.งสมมุติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางสรุปอา้งอิงปัญหาขอ้โตแ้ยง้โดย
นาํข้อมูลที�มีการจดัระบบแล้ว มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์ เพื�อสรุปแนวทางที�น่าจะสามารถ
เป็นไปไดม้ากที�สุด มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.4.1 เชื�อมโยงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของขอ้มูล 
   3.4.2 พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปั้ญหา 
  3.5 การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที�
สมเหตุสมผลที�สุด จากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยูใ่นการตดัสินสรุป ซึ� งคุณลกัษณะของการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์ หรือใช้เหตุผลแบบอุปมานและ
อนุมาน มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.5.1 ตดัสินใจสรุปปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้เมื�อมีเหตุผลเพียงพอ 
   3.5.2 สรุปปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้จากขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผล 
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   3.5.3 อธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้และสรุปเป็น
กฎเกณฑ ์
  3.6 การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้มูลตาม
หลกัตรรกศาสตร์ โดยประเมินวา่สมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ ผลที�
เกิดขึ.นจะเป็นอยา่งไรถา้ขอ้มูลที�ไดรั้บมีการเปลี�ยนแปลง มีกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   3.6.1 ยนืยนัการสรุป ถา้มีเหตุผลหรือหลกัฐานเพียงพอ 
   3.6.2 พิจารณาเพิ�มเติมขอ้มูลหรือเหตุผลใหม่ ถา้การสรุปเดิมไม่มีเหตุผล 
   3.6.3 พิจารณาและตดัสินการนาํขอ้สรุปและหลกัการไปประยกุตใ์ช ้
  จากแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการคิดวิจารณญาณดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัการคิด โดยประกอบดว้ยการกาํหนดปัญหา 
โดยพิจารณารวบรวมประเด็นปัญหา แยกแยะปัญหาและจดัลาํดบัปัญหา การรวบรวมขอ้มูล เป็นการ
เลือกขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที�มีอยู่มาใช้  การจดัระบบขอ้มูลโดยแยกแยะความ
แตกต่างของขอ้มูล  การตั.งสมมุติฐานโดยนาํขอ้มูลที�มีการจดัระบบแลว้ มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์  
การสรุปอา้งอิงโดยพิจารณาเลือกแนวทางที�สมเหตุสมผลที�สุด จากขอ้มูลที�มีอยูใ่นการตดัสินสรุป 
และการประเมินสรุปอา้งอิง โดยประเมินความสมเหตุสมผล และการนาํไปใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล 
 4. การวดัความสามารถทางการคิดวจิารณญาณ 
  การวดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ มีผูส้นใจสร้างแบบวดัความสามารถ
ทางการคิดวจิารณญาณหลายฉบบั ไดแ้ก่ 
  4.1 แบบวดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของวตัสั. นและเกลเซอร์ (Watson 
and Glaser. 1937 : 28 ; อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544 : 257) ที�ใชว้ดั
ความสามารถ 5 ดา้น ดงันี.  
   4.1.1 ความสามารถในการสรุปอิงความ (Inference) เป็นการวดัความสามารถในการ
ตดัสินจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุปวา่ ขอ้สรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ลกัษณะของแบบสอบ
ยอ่ยนี. มีการกาํหนดสถานการณ์มาให้ แลว้มีขอ้สรุปของสถานการณ์ 3 - 5 ขอ้สรุป จากนั.น ผูต้อบตอ้ง
พิจารณาตดัสินขอ้สรุปแต่ละขอ้เป็นเช่นไร โดยเลือกจากตวัเลือกไดแ้ก่ เป็นจริง (True) น่าจะเป็นจริง 
(Probably True) ขอ้มูลที�ใหไ้ม่พอ (Insufficient Data) น่าจะเป็นเท็จ (Probably Untrue) และเป็นเท็จ 
(False) 
   4.1.2 ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื.องตน้ (Recognition of Assumption) 
เป็นการวดัความสามารถในการจาํแนกว่า ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบื.องตน้หรือไม่เป็นขอ้ตกลง
เบื.องต้น ลักษณะของแบบสอบย่อยนี. มีการกําหนดสถานการณ์มาให้แล้วมีข้อความตามมา 
สถานการณ์ละ 2 - 3 ขอ้ จากนั.นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้ความในแต่ละขอ้ ขอ้ใดเป็นหรือไม่
เป็นขอ้ตกลงเบื.องตน้ของสถานการณ์ทั.งหมด 
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   4.1.3 ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) เป็นการวดัความสามารถในการหา
ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผลจากขอ้อา้งมาให้ 1 ยอ่หนา้ แลว้มีขอ้สรุปตามมาขอ้อา้งอิงละ 2 - 4 ขอ้ 
จากนั.นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้สรุปในแต่ละขอ้เป็นขอ้สรุปที�จาํเป็นหรือเป็นไปได ้หรือไม่
จาํเป็นไปตามขอ้อา้งนั.น 
   4.1.4 ความสามารถในการแปลความ (Interpretation) เป็นการวดัความสามารถ 
ในการใหน้ํ.าหนกัขอ้มูลหรือหลกัฐาน เพื�อตดัสินความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป ลกัษณะของแบบสอบ
ยอ่ยนี.  มีการกาํหนดสถานการณ์มาให้ แลว้มีขอ้สรุปตามมา สถานการณ์ละ 2 - 3 ขอ้ จากนั.นผูต้อบ
ตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้สรุปในแต่ละขอ้วา่น่าเชื�อถือหรือไม่น่าเชื�อถือภายใตส้ถานการณ์นั.น 
   4.1.5 ความสามารถในการประเมินโตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) เป็นการวดั
ความสามารถในการจาํแนกการใชเ้หตุผลวา่สิ�งใดเป็นความสมเหตุสมผล ลกัษณะของแบบสอบยอ่ยนี.  
มีการกาํหนดชุดของคาํถามเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาสําคญัมาให้ ซึ� งแต่ละคาํถามมีชุดของ คาํตอบ
พร้อมเหตุผลกาํกบั จากนั.นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินว่า คาํตอบใดมีความสําคญัเกี�ยวขอ้งโดยตรง
กบัคาํถามหรือไม่ และใหเ้หตุผลประกอบ 
  4.2 แบบวดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของคอร์แนลล์ (Cornell Thinking 
Test) ของเอนนิสและมิลแมน (Ennis and Millman. 161 : 33 ; อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2544 : 259) เขาทั.งสองไดส้ร้างแบบวดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณขึ.นมา 
2 ฉบบั เพื�อวดักลุ่มบุคคลต่างระดบักนัดงันี.  
   4.2.1 แบบวดั Cornell Thinking Test ระดบั X เป็นแบบวดัที�ใชว้ดันกัเรียนในระดบั
ตั.งแต่ระดบั 4 – 12 
   4.2.2 แบบวดั Cornell Thinking Test ระดบั Z เป็นแบบวดัที�ใช้กบันกัเรียน
มธัยมศึกษาที�มีปัญญาเป็นเลิศ และกลุ่มนกัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
   จากแบบวดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณทั.งสองแบบ ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบ
วดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของวตัสั.นและเกลเซอร์ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
วดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ เนื�องจากแบบวดัความสามารถทาง การคิดวิจารณญาณ
ของวตัสั. นและเกลเซอร์เป็นที�นิยมอย่างแพร่หลายและใช้ได้กับทุกระดับบุคคล ฝึกคิดตาม
สถานการณ์ปัญหาที�กาํหนดโดยการกระตุน้ให้ผูเ้รียนพยายามรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น
ปัญหา โดยการสังเกต การพิจารณาความเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล การระบุลกัษณะของขอ้มูล การตั.ง
สมมุติฐาน การใช้เหตุผลแบบอุปนยั การใชเ้หตุผลแบบนิรนยัและการประเมิน โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเอง ซึ� งเป็นวธีิการที�จะใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ใหม่ ๆ และเพิ�มความสามารถอยา่ง
เป็นธรรมชาติในการใชค้วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์และงานใหม่อยา่ง
ต่อเนื�อง 
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ผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

 1. ความหมายของผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

  มีผูก้ล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ดงันี.  

  วิรัช  วรรณรัตน์ (2545 : 49) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน หมายถึง ผลที�ไดจ้าก

การวดัความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้ โดยตอ้งการทราบว่าผูเ้รียนมี

ความรู้อะไรบา้ง หรือมีความรู้มากนอ้ยเพียงใดเมื�อผา่นการเรียนรู้ไปแลว้ 

  บุญชม   ศรีสะอาด (2545 : 150) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน หมายถึง ตวับ่งชี.
ความรอบรู้ของผูเ้รียน วา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุจุดประสงค์ที�กาํหนดไวห้รือไม่ หลงัจากที�สอนเสร็จแลว้ 

โดยพิจารณาจากคะแนนที�ผูเ้รียนทาํไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน 

  พิชิต ฤทธิ# จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน หมายถึง สิ�งที�แสดง 

ให้เห็นว่าความรู้และความสามารถทางวิชาการที�ผูเ้รียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดประสงคที์�กาํหนดไวเ้พียงใด 

  สมบูรณ์   ตนัยะ (2545 : 143) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน หมายถึง ความรู้และความ 

สามารถชองผูเ้รียน ที�แสดงพฤติกรรมทางสมองว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้หรือการ 

ฝึกอบรมมาแลว้มากนอ้ยเพียงใด โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน 

  อมัเรศ   เนตาสิทธิ#  (2548 : 19) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ

ดา้นความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของสมอง โดยประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ สมรรถภาพ

ของสมองในดา้นต่าง ๆ  

  จากความหมายของผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียน หมายถึง ผลที�แสดงใหท้ราบถึงความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน วา่บรรลุ

จุดประสงคที์�กาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด หลงัจากที�ผา่นการเรียนไปแลว้ โดยวดัไดจ้ากการตอบ 

 2. ประเภทแบบทดสอบผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

  พิชิต ฤทธิ# จรูญ (2545 : 98) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# โดยทั�วไป

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  2.1 แบบทดสอบที�ครูสร้างขึ.นเอง หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผลสัมฤทธิ# ของผูเ้รียน

เฉพาะกลุ่มที�ครูสอน เป็นแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ.นใช้กนัโดยทั�วไปในสถานศึกษา มีลกัษณะเป็น

แบบทดสอบขอ้เขียน (Paper and Pencil Test) ซึ� งแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ 

   2.1.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที�กาํหนด

คาํถามหรือปัญหาใหแ้ลว้ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติไดอ้ยา่งเตม็ที� 
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   2.1.2 แบบทดสอบปรนยั หรือแบบให้ตอบสั.น ๆ (Objective Test or Short Answer) 
เป็นแบบทดสอบที�กาํหนดให้ผูส้อบเขียนตอบสั. น ๆ หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกดั คาํตอบ 
(Restricted Response Type) ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือน
แบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนี.แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบ
เติมคาํ แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
  2.2 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผลสัมฤทธิ# ของ ผูเ้รียนทั�ว ๆ ไป 
ซึ� งสร้างโดยผูเ้ชี�ยวชาญ มีการวเิคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐาน
ในการดาํเนินการสอบ วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
  ชูศรี  สุวรรณ (2548 : 195 – 200)  กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ#  มีดงันี.  
  2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ# ประเภทเลือกคาํตอบ 
   เป็นแบบทดสอบที�ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม และกาํหนดคาํตอบได้ให้เลือกตอบ
ตามความสามารถและความเหมาะสม ซึ� งจาํแนกตามรูปแบบการตอบไดด้งันี.  
   2.1.1 แบบถูก – ผดิ เป็นแบบทดสอบที�กาํหนดขอ้ความให้ผูรั้บการทดสอบพิจารณา
เลือกตอบอยา่งใดอยา่งหนึ�งในสองทางเลือก เช่น ถูก – ผิด ใช่ – ไม่ใช่ จริง – ไม่จริง และเห็นดว้ย – 
ไม่เห็นดว้ย เป็นตน้ นิยมนาํไปใชเ้พื�อวดัความจาํที�เกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง เช่น ชื�อบุคคล สถานที� ปีที�มี
ความสาํคญัสาํหรับเนื.อหานั.น ๆ 
   2.1.2 แบบจบัคู่ แบบทดสอบประเภทนี.ประกอบดว้ยคาํถามหรือขอ้เท็จจริง หรือ
เงื�อนไข หรือหลกัฐานในการพิจารณาซึ� งเขียนเป็นตวัยืนไวใ้นสดมภ์ซ้ายมือ โดยมีที�ว่างเวน้ไว้
ขา้งหนา้ขอ้ เพื�อผูรั้บการทดสอบเลือกคาํตอบที�เขียนไวใ้นสดมภข์วามือมาจบัคู่กบัคาํถามให้สอดคลอ้ง 
โดยใชห้มายเลขหรือรหสัคาํตอบไปใส่ไวใ้นที�วา่งหนา้ขอ้คาํถาม มกัจะใชว้ดัระดบัการเรียนรู้ขั.นตน้ 
เช่น วดัความจาํเกี�ยวกบับุคคลสถานที� หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ความหมายของคาํจาํกดัความ ความรู้ที�
เป็นขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ�งต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบแบบจบัคู่ให้มีมาตรฐาน
จะทาํใหมี้โอกาสเดาถูกนอ้ยกวา่แบบถูก – ผดิ เพราะมีหลายตวัเลือกมากกวา่ 
   2.1.3 แบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที�ประกอบดว้ยขอ้คาํถามและมี คาํตอบให้
เลือกตอบหลายคาํตอบ เป็นแบบทดสอบที�นิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัทั�วโลก เพราะสามารถจาํแนก
ระดบัความรู้ต่าง ๆ ไดดี้กว่าแบบทดสอบประเภทอื�น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งถา้สร้างให้มีมาตรฐานแล้ว 
แบบทดสอบประเภทนี.จะสามารถวดัระดบัการเรียนรู้ในชั.นสูง เช่น ระดบัการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินผลได ้ในขณะที�แบบทดสอบอื�น ๆ วดัไดเ้พียงระดบัความจาํ และความเขา้ใจหรือ
วดัระดบัการนาํไปใช้ได้บา้ง นอกจากนี. ยงัตรวจคะแนนไดอ้ย่างเป็นปรนัย โดยเฉพาะในปัจจุบนั 
มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการตรวจ ทาํให้ตรวจคะแนนไดง่้ายและถูกตอ้งซึ� งแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ประเภทแบบทดสอบความสามารถนิยมสร้างเป็นแบบเลือกตอบ เช่นกนั 
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  2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ# ประเภทเขียนตอบ 
   2.2.1 แบบเติมคาํหรือขอ้ความ แบบทดสอบประเภทนี. มุ่งให้ผูรั้บการทดสอบเติมคาํ 
หรือประโยคที�ถูกตอ้งต่อจากขอ้ความที�ไดเ้ขียนคา้งไว ้เพื�อให้เป็นขอ้ความที�ถูกตอ้งครบถว้น ผูรั้บ
การทดสอบตอ้งเขียนคาํตอบเองทั.งหมด และตามปกติจะไม่ใหต้อบเกินกวา่ที�วา่ง ที�ใหม้า 
   2.2.2 แบบเรียงความแบบทดสอบประเภทนี.ใหผู้รั้บการทดสอบเรียบเรียงแนวความคิด
และความรู้ที�ไดเ้รียนมา และเรียบเรียงภาษาและผกูเป็นประโยคให้เป็นขอ้ความที�ชดัเจน แลว้เขียน
เป็นคาํตอบให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของคาํถาม ซึ� งการตอบมี 2 ประเภท คือ แบบจาํกดัความยาว
และแบบไม่จาํกดัความยาว 
  นอกจากนี.  ยงัมีนกัการศึกษาที�กล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการ
เรียน โดยเฉพาะการวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom. 1964 : 
65 ; อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544 : 103) โดยมีรายละเอียดของการ
วดัออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นเจตคติหรือความรู้สึก (Affective Domain) 
และดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) โดยมีรายละเอียดดงั ต่อไปนี.  
  2.1 ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ประกอบดว้ย 
   2.1.1 วดัความรู้ (Knowledge) ประกอบไปดว้ย  ความรู้เฉพาะสิ�ง ความรู้เฉพาะศพัท ์ 
ความรู้ขอ้เท็จจริงเฉพาะสิ�ง ความรู้เรื�องวิธีทางและวิธีการจดัการทาํกบัสิ�งเฉพาะความรู้เรื�องแบบ
แผนนิยม ความรู้เรื�องแนวโนม้และลาํดบัเหตุการณ์ ความรู้เรื�องการจดัจาํพวกและประเภท ความรู้
เรื�องเกณฑ์ ความรู้เรื�องระเบียบวิธี ความรู้เรื�องสากลและเรื�องนามธรรมในสาขาต่าง ๆ ความรู้เรื�อง
หลกัการและขอ้สรุปทั�วไป ความรู้เรื�องทฤษฎีและโครงสร้าง 
   2.1.2 วดัความเขา้ใจ (Comprehension) ประกอบไปดว้ย การแปล การตีความการ
สรุปอา้งอิง 
   2.1.3 การประยกุต ์(Application) 
   2.1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์หน่วยยอ่ย การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ การวเิคราะห์หลกัการจดัระเบียบ 
   2.1.5 วดัการสังเคราะห์ (Synthesis) ผลิตผลจากการสื�อความหมายเฉพาะผลิตผล
แผนงานหรือชุดเสนอเพื�อปฏิบติัการ การไดม้าซึ� งชุดของความสัมพนัธ์เชิงนามธรรม 
   2.1.6 การประเมิน (Evaluation)  การตดัสินตามเกณฑ์ภายใน การตดัสินตาม
เกณฑภ์ายนอก 
  2.2 ดา้นเจตคติหรือความรู้สึก (Affective Domain) ประกอบดว้ย 
   2.2.1 การรับหรือการตั.งใจ 
   2.2.2 การตอบสนอง 
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   2.2.3 การใหคุ้ณค่า 
   2.2.4 การจดัระบบ 
   2.2.5 การสร้างลกัษณะโดยคุณค่าเดียวหรือคุณค่าซบัซอ้น 
   2.2.6 พฤติกรรมการแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ 
  ชวลิต  ชูกาํแพง (2550 : 94 – 99) ไดจ้าํแนกประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียนตามลกัษณะของขอ้สอบ สรุปไดด้งันี.  
  2.1 ขอ้สอบอตันยั เป็นขอ้สอบที�เขียนคาํถามโดยกาํหนดเป็นสถานการณ์หรือปัญหา 
เพื�อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความรู้ ความเขา้ใจ หรือความคิดเห็นไดอ้ยา่งไม่จาํกดั การตอบขอ้สอบอตันยั
ตอ้งจดัระเบียบคาํตอบภายในเวลาที�กาํหนดให้ เขียนคาํตอบให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์และระมดัระวงั 
ผูต้รวจใหค้ะแนนตอ้งมีความรู้ในเนื.อหาวิชานั.น โดยตอ้งอาศยัทกัษะและความพยายามในการอ่าน 
พราะการให้คะแนนขึ.นอยู่กบัตวัผูต้รวจเป็นสําคญั ผูต้รวจตอ้งทาํใจให้บริสุทธิ#  ยึดคุณธรรมอนัสูงส่ง
ในการใหค้ะแนน 
  2.2 ขอ้สอบตอบสั. น ๆ และขอ้สอบเติมคาํ สําหรับขอ้สอบตอบสั. น ๆ นั.นมีลกัษณะ
ขอ้สอบที�เขียนคาํถามใหผู้ต้อบไดแ้สดงความสามารถในการแกปั้ญหานั.น ๆ โดยการเขียนตอบแบบ
เติมคาํ หรือประโยคสั.น ๆ การตรวจให้คะแนนผูต้รวจจะอ่านเพียงเล็กนอ้ย แลว้พิจารณาวา่คาํตอบ
นั.นถูกตอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัคาํตอบที�ถูกตอ้งเพียงใด ส่วนขอ้สอบแบบเติมคาํ มีลกัษณะขอ้สอบที�
เขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความเป็นตอนนาํแล้ว เวน้ช่องว่างสําหรับเติมคาํหรือขอ้ความ เพื�อให้
ขอ้ความนั.นสมบูรณ์ 
  2.3 ข้อสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก ประกอบด้วยส่วนของคาํถามและส่วนของ
คาํตอบ ซึ� งส่วนของคาํตอบนั.นมีให้เลือกทั.งคาํตอบถูกและคาํตอบผิด ผูต้อบตอ้งเลือกตอบจาก
ตวัเลือกใดตวัเลือกหนึ�ง หรือหลายตวัเลือกแลว้แต่เงื�อนไขคาํถาม ผูต้อบจะไม่มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นของตน 
  2.4 ขอ้สอบแบบถูกผดิ ลกัษณะของขอ้สอบจะเขียนขอ้ความที�เป็นสถานการณ์ซึ� งมีทั.ง
ถูกและผดิคละกนัไป รูปแบบคาํถามอาจเป็นคาํถามเดี�ยว แบบกาํหนดขอบเขตของเนื.อหา หรือแบบ
ผสม แลว้ใหผู้พ้ิจารณาความถูกตอ้ง หรือความสอดคลอ้งของคาํตอบ 
  2.5 ขอ้สอบแบบจบัคู่ ลักษณะของข้อสอบประกอบด้วยคาํถาม เขียนเป็นตวัยืนที�
สดมภ์ ซ้ายมือ โดยมีที�ว่างเวน้ไวห้น้าหน้าข้อเพื�อให้ผูต้อบเลือกหาคาํตอบที�เขียนไวใ้นสดมภ์
ขวามือ โดยผูต้อบจะเลือกขอ้ความที�สัมพนัธ์กนั  
  จากประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ที�จาํแนกตามลักษณะการสร้างแบบทดสอบ สามารถ
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จาํแนกไดเ้ป็นแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ.น กบัแบบทดสอบมาตรฐาน หรืออาจจาํแนกตามลกัษณะ
ของการวดั สามารถจาํแนกไดเ้ป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ กบัแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม ส่วนการ
จาํแนกตามลกัษณะการตอบ สามารถจาํแนกไดเ้ป็นแบบทดสอบประเภทเขียนตอบ และแบบทดสอบ
ประเภทเลือกตอบ ซึ� งการเลือกใชแ้บบทดสอบประเภทใดก็ตาม ตอ้งมั�นใจวา่มีความเหมาะสมในการ
ประเมินผูเ้รียนหรือไม่ และตอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคที์�ตั.งไว ้ 

 3. แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน 
  มีผูเ้สนอแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี.  
  พิชิต  ฤทธิ# จรูญ (2545 : 99 – 100) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียน สรุปไดด้งันี.  
  3.1 วิเคราะห์หลกัสูตร และสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร เพื�อวิเคราะห์เนื.อหาสาระ 
จาํนวนขอ้สอบ และพฤติกรรมที�ตอ้งการจะวดั  
  3.2 กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที�เป็นผลการเรียนรู้ที�ผูส้อนมุ่งหวงั
จะให้เกิดกบัผูเ้รียน ซึ� งเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ และสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการ
เรียน 
  3.3 กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีการสร้าง โดยศึกษาตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณา และตดัสินใจเลือกใชช้นิดของขอ้สอบที�จะวดั
ให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน แลว้ศึกษาวิธีการ
เขียนขอ้สอบใหมี้ความเขา้ใจ 
  3.4 เขียนข้อสอบตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์หลกัสูตร และให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัและวธีิการเขียนขอ้สอบที�ไดศึ้กษามาแลว้ 
  3.5 ตรวจทานข้อสอบ ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผูอ้อกข้อสอบต้องพิจารณา
ทบทวนตรวจทานก่อนที�จะจดัพิมพแ์ละนาํไปใช ้
  3.6 จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง โดยมีคาํชี. แจงหรือคาํอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 
และจดัวางรูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 
  3.7 ทดลองและวิเคราะห์ขอ้สอบ เพื�อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนนาํไป 
ใชจ้ริง โดยนาํแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มที�ตอ้งการสอนจริง แลว้นาํ
ผลการสอบมาวเิคราะห์และปรับปรุงใหมี้คุณภาพ 
  3.8 จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง เมื�อแกไ้ขปรับปรุงขอ้สอบให้มีคุณภาพดีขึ.นแลว้จึง 
จดัทาํเป็นแบบทดสอบฉบบัจริง ที�จะนาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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  บุญชม   ศรีสะอาด (2545 : 54) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียน โดยพิจารณาตามการจดัประเภทจุดประสงค์ทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย ของบลูม 
(Bloom) 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
  3.1 ดา้นความรู้ เป็นความสามารถทางสมองที�รักษาไวซึ้� งเรื�องราวต่าง ๆ ที�รับรู้ วดัได้
จากความสามารถในการระลึกไดข้องผูเ้รียน จาํแนกไดด้งันี.  
   3.1.1 ความรู้ในเนื.อเรื�อง ไดแ้ก่ ความรู้เกี�ยวกบัศพัทแ์ละนิยาม กฎ ความจริง 
   3.1.2 ความรู้ในวิธีดาํเนินการ ไดแ้ก่ ความรู้เกี�ยวกบัระเบียบแบบแผน ความรู้เกี�ยวกบั
แนวโนม้และลาํดบั ความรู้เกี�ยวกบัการจาํแนกประเภท ความรู้เกี�ยวกบัเกณฑ ์ความรู้เกี�ยวกบัวธีิการ 
   3.1.2 ความรู้รวบยอดในเนื.อเรื�อง จาํแนกไดเ้ป็น 2 ขอ้ยอ่ย คือ ความรู้เกี�ยวกบัหลกั
วชิาและการอา้งสรุปครอบคลุม หลกัวชิาเป็นใจความสาํคญัของเรื�องนั.น ส่วนการอา้งสรุป 
  3.2 ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการจบัใจความของทอ้งเรื�อง ไดแ้ก่ การแปลความ 
ตีความ และขยายความในเรื�องนั.น ผูที้�มีความเขา้ใจจะตอ้งรู้ความหมายและรายละเอียดยอ่ย ๆ ของ 
เรื�องนั.น 
   3.2.1 การแปลความ เป็นความสามารถในการให้ความหมายตามนยัของเรื�องราว
หรือปรากฏการณ์นั.น ๆ 
   3.2.2 การตีความ เป็นการถอดความหมายจากหลาย ๆ ความหมายตามนยัของเรื�อง
ที�ปรากฏนั.นว่า จากการที�หลาย ๆ ส่วนในเรื�องราวหรือปรากฏการณ์นั.น เป็นอย่างใดอย่างหนึ� ง 
แสดงวา่เรื�องราวหรือปรากฏการณ์นั.นเป็นอยา่งไร 
   3.2.3 การขยายความ เป็นการคาดคะเนหรือพยากรณ์ไปสู่กาลขา้งหนา้ โดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงที�เป็นอยู ่
  3.3 การนาํไปใช้ เป็นความสามารถในการนาํความรู้ ทฤษฎี หลกัการ ขอ้เท็จจริงไป
แกปั้ญหา ซึ� งความสามารถในการไปใชเ้ป็นการแกปั้ญหาในเรื�องราวหรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ที�เกิดขึ.น 
สามารถนาํสิ�งที�เป็นประสบการณ์ไปแกปั้ญหานั.น ๆ ไดส้าํเร็จ 
  3.4 การวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื�องราวใด ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
ว่าสิ�งเหล่านั.นประกอบกนัอยู่อย่างไร แต่ละอนัคืออะไร มีความเกี�ยวพนักนัอย่างไร อนัใดสําคญั
มากนอ้ย พฤติกรรมนี.จะจาํแนกได ้3 ดา้น ดงันี.  
   3.4.1 การวเิคราะห์ความสาํคญั เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที�สําคญั
ของเรื�องราว หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เรียกไดว้า่เป็นการแยกแยะหาหวัใจของเรื�อง 
   3.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของ
ส่วนต่าง ๆ  
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   3.4.3 การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสัมพนัธ์
ของส่วนสาํคญัในเรื�องราวหรือปรากฏการณ์นั.น ๆ วา่สัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 
  3.5 การสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อย ๆ ให้เขา้กนัไดอ้ย่าง
เป็นเรื�องราวโดยการจดัระบบโครงสร้างเสียใหม่ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ�งกว่าเดิม 
พฤติกรรมนี.แยกไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
   3.5.1 การสังเคราะห์ขอ้ความ เป็นความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยคาํให้เป็น
เรื�องราว ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายอยา่งมาสนบัสนุน เพื�อช่วยใหข้อ้ความกระจ่างชดั และไดค้วามหมาย 
   3.5.2 การสังเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการสร้างโครงการหรือแผนงาน
ในดา้นต่าง ๆ โดยนาํขอ้มูลหรือเรื�องราวที�กาํหนดให้ มาหาวิธีในการดาํเนินการเพื�อไปสู่เป้าหมาย
ไดส้าํเร็จ 
   3.5.3 การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการจดัระบบของ
ขอ้เทจ็จริงหรือส่วนประกอบเสียใหม่ ให้สําเร็จเป็นชิ.นเป็นอนัให้ไดป้ระโยชน์หรือมีประสิทธิภาพ
มากกวา่เดิม 
   3.5.4 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตดัสินตีราคา โดยอาศยัเกณฑ์ และ
มาตรฐานที�วางไว ้พฤติกรรมดา้นการประเมินค่าจาํแนกไดด้งันี.  
    1) ประเมินโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายใน เป็นการวินิจฉยัตีราคา ตามลกัษณะ
ขอ้เทจ็จริงที�เป็นเนื.อหาของสิ�งนั.น ๆ 
    2) ประเมินโดยอาศยัเกณฑ์ภายนอก เป็นการวินิจฉัยหรือตีราคาโดยการ
เปรียบเทียบกบัเกณฑภ์ายนอก  
  สมบูรณ์  ตนัยะ (2545 : 85–89) ) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียน สรุปไดด้งันี.  
  3.1 ควรเขียนตอนนาํให้เป็นประโยคคาํถามที�สมบูรณ์ ไม่ควรสร้างตอนนาํให้เป็น
แบบอ่านต่อความ เพราะทาํให้คาํถามไม่กระชบั เกิดปัญหาสองแง่ หรือขอ้ความไม่ต่อกนั หรือเกิด
ความสับสน เนน้คาํถามใหช้ดัเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ เพื�อใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจ 
  3.2 คาํถามที�ใช้ตอ้งมีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในสิ�งที�ดีงามมีประโยชน์ ควรหลีกเลี�ยง
คาํถามปฏิเสธ ถา้จาํเป็นตอ้งใชก้็ควรขีดเส้นใตค้าํปฏิเสธนั.น แต่คาํปฏิเสธซอ้นไม่ควรใชอ้ยา่งยิ�ง 
  3.3 อย่าใช้คาํฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง สิ� งใดไม่เกี�ยวขอ้งหรือไม่ได้ใช้เป็น
เงื�อนไขในการคิด ไม่ตอ้งนาํมาเขียนไวใ้นคาํถาม จะช่วยใหค้าํถามรัดกุม ชดัเจนขึ.น 
  3.4 ตวัเลือกที�ใชต้อ้งมีความเป็นเอกพนัธ์ หมายถึง เขียนตวัเลือกทุกตวัให้เป็นลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ�ง หรือมีทิศทางแบบเดียวกนั จะมีโครงสร้างสอดคลอ้งเป็นทาํนองเดียวกนั 
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  3.5 ควรเรียงลาํดบัตวัเลขในตวัเลือกต่างๆ ไดแ้ก่ คาํตอบที�เป็นตวัเลข นิยมเรียงจาก
นอ้ยไปหามาก เพื�อช่วยให้ผูต้อบพิจารณาคาํตอบไดส้ะดวก ป้องกนัการเดาตวัเลือกที�มีค่ามาก และใช้
ตวัเลือกปลายเปิด หรือปลายปิดใหเ้หมาะสม 
  3.6 ขอ้สอบตอ้งมีคาํตอบเดียวเท่านั.น โดยการเขียนทั.งตวัถูกและตวัผิดให้ถูกหรือผิด
ตามหลกัวิชาการ เพื�อมุ่งให้ผูเ้รียนทราบความจริงตามหลกัวิชาการเป็นสําคญั จะนาํความเชื�อหรือ
โชคลาง หรือขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทอ้งถิ�นมาอา้งไม่ได ้
  3.7 อย่าให้ตวัเลือกตวัใดตวัหนึ� งเป็นส่วนหนึ� งหรือส่วนประกอบของตวัเลือกในขอ้อื�น 
ตอ้งใหแ้ต่ละขอ้เป็นอิสระจากกนัอยา่งแทจ้ริง 
  3.8 ควรมีตวัเลือก 4 – 5 ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบนี.  ถา้เขียนตวัเลือกเพียง 2 ตวั กลายเป็น
ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ และเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้ดาง่ายๆ จึงควรมีจาํนวนตวัเลือกใหเ้หมาะสม 
  3.9 ไม่เขียนขอ้ความในลกัษณะที�แนะคาํตอบ โดยไม่เขียนคาํถามขอ้หลงัๆ แนะคาํตอบ
ขอ้แรก ๆ ไม่ถามเรื�องที�นักเรียนคล่องปากอยู่แลว้ ไม่ใช้ขอ้ความของคาํตอบถูก ไปซํ. ากบัคาํถาม 
หรือเกี�ยวขอ้งกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ไม่เขียนขอ้ความของตวัถูกบางส่วนเป็นส่วนหนึ�งของทุกตวัเลือก 
ไม่เขียนตวัถูกหรือตวัลวงซึ� งถูกหรือผิดเด่นชดัเกินไป ไม่เขียนขอ้สอบที�มีตวัถูกซํ. าๆหรือผลดัเวียน
กนัไปเป็นช่วง ๆ 
  จากแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน ตอ้งเริ�มจากวิเคราะห์หลกัสูตร กาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีการสร้าง เขียนขอ้สอบตามรายละเอียดที�กาํหนดไว้
ตรวจทานขอ้สอบ จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง ทดลองและวิเคราะห์ขอ้สอบ และไดจ้ดัทาํ
แบบทดสอบฉบบัจริง  ซึ� งการเขียนขอ้สอบควรเขียนตอนนาํให้เป็นประโยคคาํถามที�สมบูรณ์ คาํถาม
ที�ใชต้อ้งมีคุณค่าต่อการวดั  ควรถามปัญหาโดยตรง ขอ้สอบตอ้งมีคาํตอบเดียวเท่านั.น ควรเรียงลาํดบั
ตวัเลขในตวัเลือกต่างๆ ใหเ้หมาะสม และตวัเลือกที�ใชต้อ้งมีความเป็นเอกพนัธ์ นอกจากนี.  การเขียน
ขอ้สอบแบบอิงเกณฑ์ ตอ้งให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�ตั.งไว ้เพื�อจะไดท้ราบวา่ ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจตามจุดประสงคที์�ตั.งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เฮลส์ (Hales. 2002 : 2642 - A) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบักลยุทธ์การคิดวิจารณญาณที�ไดน้าํมาใช้
โดยครูประจาํชั.นที�มีต่อผลสัมฤทธิ# ของนกัเรียน โดยวดัผลในช่วงสุดทา้ยของการเรียน 4 ปี ผลการ
ศึกษาวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนของนกัเรียนดีขึ.น ตามดว้ยการฝึกฝนการคิดอยา่งมีวิจารญาณ
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และเทคนิคการตั.งคาํถามเป็นสิ�งที�ช่วยให้ผลสัมฤทธิ# เพิ�มขึ.น แต่จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่การใช้
เทคนิคเหล่านี. มีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 เลสลี� (Lesley J Kenny . 2003 : 105 - 112) ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการใช้กิจกรรมที�สร้างสรรค์
ความคิดเพื�อที�จะพฒันาการคิดวิเคราะห์และสะทอ้นถึงการศึกษาของผูที้�ศึกษาด้านการแพทย ์
โดยผูเ้ขียนประยุกตใ์ชท้ฤษฎีของ Edward De Bono มาทาํการปรับใช ้ซึ� งวิธีการของ Edward De 
Bono สามารถที�จะพฒันารูปแบบความคิดไดห้ลากหลายรูปแบบ และช่วยให้นกัเรียนพฒันาการคิด
วเิคราะห์ไดดี้ขึ.นเกี�ยวกบัการดูแลผูป่้วยและการแกไ้ขปัญหา 
 ริคเกทส์ (Ricketts. 2004 : 2349 - A) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ในการเลือกผูน้าํเยาวชน  ประสิทธิภาพการพฒันาภาวะผูน้าํ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และผลงาน
ทางวิชาการของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้สมคัรรับเลือกส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ การอา้งอิง และการประเมิน แมจ้ะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติคะแนน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหญิงสูงกวา่นกัเรียนชาย อายุไม่สามารถเป็นตวัพยากรณ์ในเรื�อง
ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณสัมพนัธ์กบัผลงานทาง
วชิาการของนกัเรียน นอกจากนี. ยงัพบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการฝึกฝนและประสบการณ์ 
และทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะนิสัยในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 วยัญา  ยิ.มยวน (2547 : 105) ไดศึ้กษาวจิยัการวเิคราะห์อภิมานของปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์
กบัการคิดวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบวา่การออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน เป็นอิทธิพล 
ที�สําคญัที�สุดต่อการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียน ซึ� งวิธีการจดัการเรียนรู้นั.นควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
คิดวจิารณญาณ เนื�องจากกระบวนการคิดที�สาํคญัและจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ทุกระดบั คือกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายเพื�อให้ไดค้วามคิด ตดัสินใจผ่านการพิจารณาขอ้มูล 
หลกัฐาน และเหตุผลอยา่งรอบคอบ กระบวนการคิดที�ไดนี้. จะสามารถนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ 
สถานการณ์ 
 สุพตัรา  แยม้คลี�  (2548 : 95) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัการศึกษาผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนและ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาที�ไดรั้บ
การสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงขึ.นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และมีผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและสังคมสูงขึ.นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 วภิารัตน์  พุฒดาํ  (2551 : 92) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# การดูอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที� 5 ที�สอนโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัการสอนปกติ ผลการวิจยั
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พบวา่ ผลสัมฤทธิ# การดูอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองที�สอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที�สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ และผลสัมฤทธิ# การดูอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองที�สอนโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี. ยงัพบว่า 
นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการสอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบระดบัมาก   
 จิราภรณ์  นาคเรือง (2552 : 99-100) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน
และความรับผดิชอบต่อตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียน
ชั.นประถมศึกษาปีที� 5 กลุ่มตลิ�งชนัที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมากหกใบและแบบ
ซินดิเคท ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที� 5 ระหวา่งกลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบกบั
กลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบซินดิเคทไม่แตกต่างกนั และพบวา่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที� 5 ระหวา่งกลุ่มที�จดัการเรียนรู้
แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบกบักลุ่มที�จดัการเรียนรู้แบบซินดิเคท ไม่แตกต่างกนั 
 ชญาริศวร์  ยิ.มสวสัดิ#  (2552 : 146 - 147) ไดศึ้กษาวิจยัการใชเ้ทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
เพื�อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนชั.นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อาํเภอเมือง
เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผลการใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบในการพฒันาผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั.นมธัยมศึกษาปีที� 1 เรื�อง ชุมชนโบราณบริเวณแอ่งเชียงใหม่ – ลาํพนู ทั.ง 4 แผนการจดัการ
เรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เวยีงหริภุญไชยแผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เวียงกุมกาม แผนการ
จดัการเรียนรู้ที� 3 เวยีงเชียงใหม่ และแผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 กลุ่มเมืองโบราณเชียงใหม่ พบวา่ผล
การเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนสูงขึ.น และพบวา่ผลการประเมินกระบวนการคิดจากการเขียนสะทอ้น
ความคิดของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
 ณัฐ  สิมะธมันนัท ์(2552 : 96 - 97) ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย
การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนผงักราฟิก เรื�อง การเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหาร
ชั.นปีที� 1 ผลการวิจยัพบวา่ผลการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก
ไดค้ะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดคือร้อยละ 70 นอกจากนี. ยงัพบวา่ การใช้
เทคนิคผงักราฟิกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั.นไดส่้งเสริมการคิดวจิารณญาณของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
เนื�องจากพบวา่การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกไดเ้อื.อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
ช่วยใหเ้กิดการคิดเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัโครงสร้างความรู้ ทาํใหเ้กิดการจดัระบบขอ้มูลความคิดอยา่งเป็น
ระบบ มีความรอบคอบ สามารถพิจารณาการใชค้วามรู้ ความจริงที�ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมาย
ของขอ้ความ การพิจารณารายละเอียดของขอ้มูล โดยหาความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งของขอ้มูล 
ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความสําคญัของขอ้มูล ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปขอ้มูลอย่าง
ชดัเจน 
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 สันติ  กิจลือเกียรติ (2555 : 124) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการ
เรียนรู้ที�ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพื�อเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปี ที� 6 ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนสามารถ
สร้างแผนภาพในสมองที�เชื�อมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมอย่างสมดุลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การหาเหตุผล สิ�งเหล่านี.ลว้นเป็นการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ความรู้ที�เกิดขึ.นจากการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก จะเป็นความรู้ 
ที�คงทน (Retention) อยูใ่นความจาํระยะยาว (Long-term Memory) และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด้
โดยง่าย (Retrieval) และที�สาํคญัยงัส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่ การ จดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ และผงักราฟิก ไดมี้ส่วนช่วยส่งเสริมและพฒันาการคิดดา้นต่าง ๆ ให้กบั
ผูเ้รียน โดยเฉพาะการคิดวิจารณญาณ  ซึ� งเทคนิคการคิดหมวกหกใบเป็นวิธีที�ง่าย เป็นการคิดอยา่ง
รอบดา้นและคิดไดอ้ย่างเต็มที� และเป็นการสร้างกฎระเบียบในการใชค้วามคิดร่วมกนัระหว่างคน
หลายคนโดยใช้สีของหมวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรฝึกให้ผูเ้รียนเข้าใจถึง
ความหมายของหมวก แต่ละสีผูส้อนอาจจะให้ผูเ้รียนใส่หมวก แลว้ให้ตอบคาํถามตามสีของหมวก
ที�สวม ครั. งละสี หรือให้ผูเ้รียนสวมหมวกคนละสีแลว้ตอบคาํถาม หรือสลบัหมวกแลว้ตอบคาํถาม 
หรือให้ผูเ้รียนตั.งคาํถามเองตามสีของหมวกที�สวม ส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
ซึ� งเป็นเครื�องมือที�สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่สิ.นสุด รูปแบบต่าง ๆ ของผงักราฟิก แสดงให้เห็น
การจดัลาํดบักระบวนการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูเ้รียนเสนอความคิดดว้ยผงักราฟิกรูปแบบ
ใด เพื�อให้การสื�อความหมายของความคิดที�มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ� งนําไปสู่การบรรลุ
จุดประสงคข์องเรียนรู้ไดต่้อไป 
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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั� งนี�  มีขั�นตอนในการดาํเนินการดงันี�  

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื%องมือที%ใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื%องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติที%ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที%ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%กาํลงัศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 385 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เป็นนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 2 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัเรียนห้องละ 32 คน จากนั�นใช้วิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื%อสุ่ม
นกัเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื%องมือที%ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกจาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
3. แบบวดัการคิดวิจารณญาณ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จาํนวน 40 ขอ้ ใช้เวลา  

1 ชั%วโมง 
4. แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง 
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ   
  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 
ดงันี�  
  1.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี�วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 ศึกษาเนื�อหาสาระที%นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรียงลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหา และกาํหนด
เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ   
  1.4 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดหมวกหกใบ 
  1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื%อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี%ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื�อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื%อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลโดยใชแ้บบ
ประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนดคะแนน
การประเมิน ดงันี�  
   5      หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที%สุด 
   4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
   1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที%สุด 
  1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทั�ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี%ย ดงันี�  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที%สุด 
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   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี%ย 3.51 ขึ�นไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที%ยอมรับ

วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที%มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ% งจากผลการประเมินพบวา่แผนการจดัเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ  มีคะแนนเฉลี%ยรวมเท่ากบั 4.58  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 

(ภาคผนวก ค) 

  1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวฒิุ เพื%อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 

  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก  มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

ดงันี�  

  2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี� วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 

  2.2 ศึกษาเนื�อหาสาระที%นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เรียงลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหา และกาํหนด

เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

  2.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  

  2.4 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื%อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

  2.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจพิจารณาความ

เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี%ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื�อหา กิจกรรม

การเรียนรู้ สื%อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลโดยใชแ้บบ

ประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนดคะแนน

การประเมิน ดงันี�  

   5       หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที%สุด 

   4 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 

   3 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 

   2 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 

   1 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที%สุด 
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  2.7 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทั�ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี%ย ดงันี�  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที%สุด 
   โดยกาํหนดใหค้ะแนนเฉลี%ย 3.51 ขึ�นไป เป็นเกณฑคุ์ณภาพความเหมาะสมที%ยอมรับวา่
แผนการจดัการเรียนรู้ที%มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ ซึ% งจากผลการประเมินพบวา่แผนการจดัเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีคะแนนเฉลี%ยรวมเท่ากบั 4.65  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
(ภาคผนวก ค) 
  2.8 นําแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื%อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบวดัการคิดวจิารณญาณ 
  แบบวดัการคิดวจิารณญาณ มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี�  
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที%เกี%ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัการคิดวิจารณญาณ 
รวมทั�งศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 
  3.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี� วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัการคิดวจิารณญาณ 
  3.3 สร้างแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดวิจารณญาณ จาํนวน 50 ขอ้ เป็น
ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
  3.4 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื%อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
  3.5 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื�อหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  3.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้สอบที%มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้สอบที%มีความสอดคลอ้ง ซึ% งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 (ภาคผนวก ค) 
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  3.7 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ ที%ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื%อหาค่าความ
ยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50 เปอร์เซ็นต ์พิจารณาขอ้
ทดสอบที%มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.2 - 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไป ซึ% งจาก
การวิเคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวิจารณญาณแต่ละขอ้มีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมี
ค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึ�นไป  (ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที%มีความเหมาะสมมาก
ที%สุด จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื%อมั%น 
  3.8 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ ที%ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชื%อมั%น โดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) จากการวิเคราะห์
พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณมีค่าความเชื%อมั%น 0.86 (ภาคผนวก ค) 
  3.9 จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ เพื%อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
 4. แบบวดัผลสัมฤทธิ2ทางการเรียน 
  แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี�  
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที%เกี%ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 
รวมทั�งศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 
  4.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยทาํการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี� วดั 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
  4.3 สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนให้สอดคลอ้งกบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
  4.4 นาํแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื%อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
  4.5 นาํแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื�อหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งตามจุดประสงค์การเรียน และระดบัพฤติกรรม 
ในการวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน  
  4.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้สอบที%มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้สอบที%มีความสอดคลอ้ง ซึ% งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1 (ภาคผนวก ค) 
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  4.7 นาํแบบทดสอบที%ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี%ยวชาญแลว้ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื%อหาค่าความยากง่าย และค่า
อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยนาํคะแนนมาจดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ย แลว้วิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที%มีความยากง่ายอยูใ่น
เกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไปจาํนวน 30 ขอ้ ซึ% งจากการวิเคราะห์
พบว่า แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนแต่ละขอ้มีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่า
อาํนาจจาํแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไป (ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที%มีความเหมาะสมมากที%สุด 
จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื%อมั%น 
  4.8 นาํแบบทดสอบที%ผา่นเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื%อมั%น โดยใชสู้ตร
ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125)  จากการวิเคราะห์พบวา่ แบบวดั
ผลสัมฤทธิS ทางการเรียนมีค่าความเชื%อมั%น 0.83 (ภาคผนวก ค) 
  4.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เพื%อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกึ%งทดลอง (Quasi  Experiment  Research)  
ซึ% งผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
(Two Group  Pre-test  Post-test  Design)  ซึ% งมีรูปแบบดงัตาราง 2 (มนตรี  อนนัตรักษ ์และคนอื%นๆ. 
2546 : 127) 
 
ตาราง 2   แบบแผนการวิจยัแบบสองกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group    
       Pre-test Post-test Design) 
    

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
Gr1 O1 T1 O2 
Gr2 O1 T2 O2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที%ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 Gr1  แทน กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 Gr2   แทน กลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
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 O1   แทน การวดัตวัแปรตามก่อนการทดลอง ไดแ้ก่ การวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และการ

คิดวจิารณญาณ 

 O2   แทน การวดัตวัแปรตามหลงัการทดลอง ไดแ้ก่ การวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และการ

คิดวจิารณญาณ 

 T1   แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 T2   แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอน ดงันี�  

 1. ชี�แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน จาํนวน 

30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง และแบบวดัการคิดวจิารณญาณ จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง 

 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที% 1ไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กลุ่มทดลองที% 2ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 

โดยใชเ้วลาเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ข) 

 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และแบบ

วดัการคิดวจิารณญาณชุดเดียวกบัที%ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบโดยการทดสอบค่าที

แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าทีแบบ

ไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples)  

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที%ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกนั (T-test for 

Independent Samples) แบบ Pooled Variance   
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื7นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติพื�นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�     

1.1 ค่าเฉลี%ย (Mean)     
1.2 ส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  ผูว้ิจยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples)  
และเป็นอิสระจากกนั (T-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance 
  
 



66 

 

บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก ผูว้ิจยั 
ขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงันี#  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 X   แทน คะแนนเฉลี�ย 

 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 ∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

     ยกกาํลงัสอง 

 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 

 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั# งนี#   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี#  
 ตอนที� 1 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 ตอนที� 2  วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 ตอนที� 3  วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 



67 

 

ตาราง 3 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 40 18.81 3.44 
451 6731 22.93* .00 

หลงัเรียน 32 40 32.91 3.82 

 

*p < .05 
 

  จากตาราง 3 พบวา่คะแนนเฉลี�ยการคิดวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 18.81 คะแนน หลงัเรียน 
มีค่าเท่ากบั 32.91 คะแนน และผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ พบว่า นกัเรียนมีการคิดวิจารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ตาราง 4 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 30 12.31 3.26 
374 4782 18.16* .00 

หลงัเรียน 32 30 24.00 2.82 

 

*p < .05 

 

 จากตาราง 4 พบวา่ คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 12.31 คะแนน หลงัเรียน 
มีค่าเท่ากบั 24.00 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

X

X
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 ตอนที� 2 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ตาราง 5 แสดงวเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 40 20.09 3.29 
450 6626 25.66* .00 

หลงัเรียน 32 40 34.16 3.04 

 

*p < .05 

 

 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี�ยการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 20.09 คะแนน หลงัเรียนมีค่า
เท่ากบั 34.16 คะแนน และผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนมีการคิดวจิารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ตาราง 6 แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 30 13.53 2.95 
372 4600 22.06* .00 

หลงัเรียน 32 30 25.16 1.97 

 

*p < .05 

 

  จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 13.53 คะแนน หลงัเรียนมีค่า
เท่ากบั 25.16 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

X

X
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โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 ตอนที� 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างกลุ่ม     
ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช ้    
เทคนิคผงักราฟิก 

 

กลุ่มทดลอง 

ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิคหมวกหกใบ 32 40 32.91 3.82 
1.45 0.15 

เทคนิคผงักราฟิก 32 40 34.16 3.04 

 

 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลี�ยการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
กลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบมีค่าเท่ากบั 32.91 คะแนน ส่วนค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.82 และกลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีค่าเท่ากบั 34.16 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และผล
การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคผงักราฟิก พบว่า 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่าง      
กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

      เทคนิคผงักราฟิก 

 

กลุ่มทดลอง 

ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิคหมวกหกใบ 32 30 24.00 2.82 
1.90 0.06 

เทคนิคผงักราฟิก 32 30 25.16 1.97 

 

 จากตาราง 8 พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
กลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบมีค่าเท่ากบั 24.00 คะแนน ส่วนค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.82 และกลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีค่าเท่ากบั 25.16 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช ้เทคนิคผงักราฟิก
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 



บทที� 5 

สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการศึกษา การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
ของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
ซึ% งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี
  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 2. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 3. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที%ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%กาํลงัศึกษา 
อยูใ่นโรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื
นที%การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 ห้องเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 
385 คน   
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เป็นนกัเรียนระดบัชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 2 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัเรียนห้องละ 32 คน จากนั
นใช้วิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื%อสุ่ม
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นกัเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 2. เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ไดแ้ก่ 
  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
  2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกจาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
  2.3 แบบวดัการคิดวจิารณญาณ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40  ขอ้ 
ใช้เวลา 1 ชั%วโมง มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.80 มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.54 และมีค่าความเชื%อมั%นเท่ากบั 0.83  
  2.4 แบบวดัผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 
30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.63–0.80 มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21 
– 0.89 และมีค่าความเชื%อมั%นเท่ากบั 0.86 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง  (Two Group  Pre-test  Post-test  Design) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  
  3.1 ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัการคิดวิจารณญาณ จาํนวน 
40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั7วโมง และแบบวดัผลสัมฤทธิR ทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั7วโมง   
  3.2 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที7 1ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กลุ่มทดลองที7 2ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
ผงักราฟิก แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 
10 ชั7วโมง โดยใชเ้วลาเรียนปกติ  
  3.3 ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิR ทางการเรียน 
และแบบวดัการคิดวจิารณญาณชุดเดียวกบัที7ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้  
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  
  4.1 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบโดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
  4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
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  4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที%ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกนั (T-test for 
Independent Samples) แบบ Pooled Variance   
 
สรุปผลการวจัิย 

 1. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที7ระดบั .05 
 2. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที7ระดบั .05 
 3. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
และกลุ่มที7ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก สามารถ
อภิปรายผลไดด้งันี
  
 1. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที%ระดบั .05 อาจเนื%องจากเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที%มุ่งพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะ 
ดว้ยการใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาหรือคาํถาม ภายใตส้ถานการณ์หรือกิจกรรมที%ตอ้งการฝึกทกัษะ
การคิด นอกจากนี
ยงัสามารถทาํใหผู้เ้รียนแต่ละคนพฒันาความคิดไดห้กทิศทางดว้ยกนั โดยเปรียบเทียบ
จากหมวกหกใบ ได้แก่ หมวกสีขาว แทนความคิดเกี%ยวกบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หมวกสีแดง 
แทนความคิดที%ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์ หมวกสีดาํแทนความคิดที%ตอ้งใชค้วามสุขุม รอบคอบ
ในการตดัสินใจ หมวกสีเหลือง แทนความคิดที%มีความมั%นใจ มีเหตุผลในการยอมรับเชิงบวก หมวก
สีเขียว แทนความคิดที%มีการสร้างสรรคแ์ละการปรับเปลี%ยนสู่สิ%งใหม่ ๆ  และหมวกสีฟ้า แทนความคิด
ในภาพรวม จากลกัษณะของการคิดที%แทนดว้ยหมวกทั
งหกใบ ไดเ้ป็นที%ยอมรับวา่ สามารถฝึกให้ผูเ้รียน
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เกิดกระบวนการคิดขั
นสูง หรือการคิดวิจารณญาณได้ นอกจากนี
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ตามขั
นตอนที%เริ%มจากขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน ได้เน้นให้นักเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามทา้ทาย ประกอบกบัการใชสื้%อการเรียนรู้เป็นรูปภาพ สถานการณ์จริง 
เพื%อใหน้กัเรียนฝึกการอภิปราย และนาํไปสู่การคิดวิจารณญาณที%สําคญั ในขั
นตอนของการสอนได้
เชื%อมโยงความรู้ความคิดเขา้กบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ก่อนที%จะ
มีการมอบหมายบทบาทหนา้ที%ตามหมวกแต่ละสี ซึ% งนกัเรียนแต่ละกลุ่มเมื%อไดรั้บมอบหมายงานร่วมกนั
อภิปรายและตอบคาํถามสาํคญั ซึ% งจาํเป็นตอ้งใชก้ารคิดวิจารณญาณ เมื%อไดค้าํตอบที%เป็นองคค์วามรู้
ที%สาํคญัแลว้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั
นเรียน เพื%อใหเ้กิดการแลกเปลี%ยนความคิดเห็น
กนัภายในหอ้งเรียน 
 จากการสังเกตไดพ้บวา่การคิดแบบหมวกหกใบ คือ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการสวมบท
นกัคิด ผูเ้รียนจะภาคภูมิใจในการเล่นแต่ละบทบาท ดงันั
นในแต่ละชั%วโมง นกัเรียนจะไดรั้บมอบหมาย
ตามบทบาทของหมวกที%สวมใส่ที%แตกต่างกนั ไม่ซํ
 าแบบเดิม เพื%อฝึกทกัษะการคิดอย่างรอบดา้น 
ไม่ยึดติดอยู่กบัการคิดแบบหนึ% งแบบใดอย่างถาวร การนาํระบบวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้
เป็นเรื%องที%สะดวก จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํถึงความแตกต่างของหมวกทั
งหกใบ เนื%องจากความแตกต่าง
เหล่านี
 เห็นไดช้ดัเจน ทาํใหน้กัเรียนสามารถจดจาํสาระสําคญัของหมวกแต่ละใบไดโ้ดยง่าย ซึ% งเป็น
การพฒันาความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื
องตน้ นกัเรียนสามารถคน้หา ชี
 แนะต่อคาํตอบปัญหา
ของขอ้ตกลงเบื
องตน้ และที%เห็นไดช้ัดเจนคือนกัเรียนสามารถสรุปสาระสําคญัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
โดยพบว่านกัเรียนสามารถพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที%นาํไปสู่ขอ้สรุป
ของเนื
อหาได้ ซึ% งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียนได้อย่างแทจ้ริง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญาริศวร์  ยิ
มสวสัดิ!  (2552 : 146 - 147) ที%ไดศึ้กษาวิจยัการใช้เทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ เพื%อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนวฒัโนทยั
พายพั อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผลการใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบในการพฒันา 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 1 เรื%อง ชุมชนโบราณบริเวณแอ่งเชียงใหม่ – ลาํพูน  
ทั
ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ที% 1 เวียงหริภุญไชยแผนการจดัการเรียนรู้ที% 2 
เวียงกุมกาม แผนการจดัการเรียนรู้ที% 3 เวียงเชียงใหม่ และแผนการจดัการเรียนรู้ที% 4 กลุ่มเมืองโบราณ
เชียงใหม่ พบว่า ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนสูงขึ
น และพบวา่ผลการประเมินกระบวนการ
คิดจากการเขียนสะทอ้นความคิดของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และงานวิจยัของวิภารัตน์  พุฒดาํ  
(2551 : 92) ที%ไดศึ้กษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! การดูอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั
นประถม 
ศึกษาปีที% 5 ที%สอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัการสอนปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ! การดู
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองที%สอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบสูงกวา่กลุ่มควบคุมที%
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สอนโดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ และผลสัมฤทธิ! การดูอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองที%สอน
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี
 ยงัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นต่อการสอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบระดบัมาก  
 2. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที%ระดบั .05 อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกผงักราฟิกเป็นเครื%องมือที%มี
คุณค่าสาํหรับใชใ้นการเรียนรู้ เพราะสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่สิ
นสุด รูปแบบต่าง ๆ ของผงักราฟิก 
แสดงใหเ้ห็นการจดัลาํดบักระบวนการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และเป็นกลวิธีที%ใชใ้นการทาํ
ความเขา้ใจสิ%งที%เรียนใหมี้ความชดัเจนยิ%งขึ
น โดยการจดัการเรียนรู้ครั
 งนี
 ไดเ้นน้การเรียนรู้ดว้ยผงักราฟิก
แบบผงัมโนทศัน์ เนื%องจากเป็นผงัที%แสดงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไวต้รงกลางและแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ใหญ่และมโนทศัน์ยอ่ย ๆ ตามลาํดบัขั
น ดว้ยเส้นเชื%อมโยง แต่อยา่งไร 
ก็ตาม ครูผูส้อนไดเ้ปิดโอกาสให้นกัรเยนใชรู้ปแบบผงักราฟิกไดอ้ย่างหลากหลายไม่ยึดติดกบัรูปแบบ 
นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเขา้ใจที%มีความหมายต่อผูเ้รียน ซึ% งผูส้อนมีหน้าที%
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้เกี%ยวกบัการทาํผงักราฟิก ฝึกให้ผูเ้รียนทาํผงัโดยเริ%มจากตวัอยา่ง จากนั
น 
จึงให้ผูเ้รียนคิดสร้างผงักราฟิกของตนเอง ซึ% งผลที%ไดรั้บพบวา่ นกัเรียนการแยกแยะขอ้มูลเพื%อให้เห็น
องคป์ระกอบหลกัที%เชื%อมโยงกนัอยูอ่ยา่งชดัเจน อีกทั
งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ไดง่้าย 
นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนการคิดจากความรู้ที%ไดเ้รียนและเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ สามารถนาํ
ออกมาใช้เชื%อมโยงกบัความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ
 น นอกจากนี
 ยงัได้พบว่าผงักราฟิกที%แสดงให้เห็นถึง
องคป์ระกอบหลกัของเรื%อง มีลกัษณะเป็นภาพซึ%งง่ายต่อการที%สมองจะจดจาํมากกวา่ขอ้ความที%ติดต่อกนั
ยดืยาว ซึ% งมีลกัษณะเป็นทั
งภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งตื%นตวั เนื%องจากผูเ้รียน
จะตอ้งมีทั
งการฟัง พดู อ่าน เขียน คิด จึงจะสามารถจดัทาํผงักราฟิกออกมาได ้เป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐ  สิมะธมันนัท ์(2552 : 96-97) ที%ได้
ศึกษาวิจยัการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนผงักราฟิก 
เรื%อง การเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั
นปีที% 1 ผลการวิจยัพบวา่ผลการเรียนของนกัเรียน
หลงัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิกได้คะแนนเฉลี%ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกว่า
เกณฑ์ที%กาํหนดคือร้อยละ 70 นอกจากนี
 ยงัพบว่า การใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
นั
นไดส่้งเสริมการคิดวจิารณญาณของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เนื%องจากพบวา่การเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคแผนผงักราฟิกไดเ้อื
อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้เกิดการคิดเชื%อมโยงสิ%งที%เรียน
กบัโครงสร้างความรู้ ทาํให้เกิดการจดัระบบขอ้มูลความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ สามารถ
พิจารณาการใชค้วามรู้ ความจริงที%ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ การพิจารณารายละเอียด
ของขอ้มูล โดยหาความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งของขอ้มูล ความน่าเชื%อถือของขอ้มูล ความสําคญั
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ของขอ้มูล ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปขอ้มูลอยา่งชดัเจน และงานวิจยัของสันติ  กิจลือเกียรติ 
(2555 : 124) ที%ไดศึ้กษาวิจยัเกี%ยวกบัการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ที%ผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื%อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปี ที% 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนสามารถสร้างแผนภาพในสมองที%เชื%อมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมอยา่งสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การหา
เหตุผล สิ%งเหล่านี
ลว้นเป็นการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความรู้ที%เกิดขึ
นจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จะเป็นความรู้ที%คงทน (Retention) อยูใ่นความจาํ
ระยะยาว (Long-term Memory) และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ดโ้ดยง่าย (Retrieval) และที%สําคญัยงั
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย 
 3. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ!
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ การจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก เป็นการจดัการเรียนรู้ที%ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาดา้นการคิด
ให้กบัผูเ้รียนไดเ้หมือนกนั ซึ% งจากการสังเกตการจดักิจกรรมตามขั
นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหก เริ%มจาก 1) ขั
นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5- 6 คน โดยคละเพศ
และความสามารถ ชี
 แจงบทบาทหน้าที%ของสมาชิกกลุ่มแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและ
ประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 2) ขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และ
ตอบคาํถามจากคาํถามทา้ทายความคิด 3) ขั
นสอน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสวมหมวกสีขาว สีดาํ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า โดยหมวกที%ใส่จะเปลี%ยน
กนัไปในแต่ละชั%วโมง เพื%อฝึกการคิดอยา่งรอบดา้น โดยร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสําคญั และ
นาํเสนอผลงานหนา้ชั
นเรียน และ 4) ขั
นสรุป เป็นขั
นตอนสุดทา้ย เพื%อให้ไดอ้งคค์วามรู้ จากเนื
อหา
สาระที%เรียน และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป เมื%อเปรียบเทียบกบัการจดักิจกรรมตามขั
นตอน
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  เริ%มจาก 1) ขั
นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 
5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ  ทบทวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกให้นกัเรียนเขา้ใจ 
ชี
 แจงจุดประสงค ์การวดัผลและประเมินผลให้นกัเรียนเขา้ใจ 2) ขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และตอบคาํถามจากคาํถามทา้ทายความคิด 3) ขั
นสอน โดยนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับมอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัเขียนผงักราฟิก ในหวัขอ้ที%เกี%ยวขอ้ง
ในแต่ละชั%วโมง เพื%อฝึกการคิดอยา่งรอบดา้น โดยร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสําคญั และนาํเสนอ
ผลงานหน้าชั
นเรียน  และ 4) ขั
นสรุป เป็นขั
นตอนสุดทา้ย เพื%อให้ไดอ้งคค์วามรู้ จากเนื
อหาสาระที%เรียน 
และนาํไปสู่การใช้ประโยชน์ไดต่้อไป ซึ% งจะเห็นไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวก
หกใบและเทคนิคผงักราฟิกในขั
นตอนที% 1 และ 2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที%เหมือนกนัเพื%อเตรียม
ความพร้อมในการคิดดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ และเทคนิคผงักราฟิก ซึ% งอยูใ่นกิจกรรมขั
นที% 3 คือ 
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ขั
นสอน เมื%อนกัเรียนไดรั้บการพฒันาดว้ยการคิดและมีความรู้ความเขา้ใจเนื
อหาสาระที%เรียนในแต่
ละเรื%องแลว้ จึงเขา้สู่ขั
นตอนที% 4 คือการสรุป ซึ% งการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบและผงั
กราฟิก ไดมี้การจดักิจกรรมขั
นตอนของการสรุป เพื%อให้นกัเรียนไดเ้ชื%อมโยงความรู้ที%ไดเ้รียนมา
สรุปเป็นความรู้ที%แทจ้ริงของการเรียนรู้ และมีการประเมินผลผูเ้รียนในดา้นการคิดวิจารณญาณ และ
ความรู้ความเขา้ใจในเนื
อหา ทาํให้ยืนยนัไดว้า่ เมื%อนกัเรียนไดเ้รียนจบตามเนื
อหาในแต่ละชั%วโมงแลว้ 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในการเรียน และสามารถใชก้ารคิดวิจารณญาณแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ละเอียด ทองสุทธิ (2552 : 
98) ที%ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั
น
ประถมศึกษาปีที% 6 ที%มีความสามารถทางการเรียนรู้ต่างกนัระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบกบัแผนผงัความคิด ผลการวิจยัพบว่า เทคนิคการจดัการเรียนรู้กบัระดบั
ความสามารถทางการเรียนรู้ไม่ร่วมกนัส่งผลต่อคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที% 6 กล่าวคือเทคนิคการจดัการเรียนรู้ และความสามารถทางการเรียนรู้ 
ที%ต่างกนั ไม่ส่งผลใหค้ะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษา
ปีที% 6 แตกต่างกนัที%ระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที% 6 ที%ไดรั้บเทคนิคการจดั 
การเรียนรู้ต่างกนั มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ องัสนา  อุดแจ่ม (2556 : 73) ที%ได้ศึกษาวิจยัการศึกษาผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ สภาวการณ์โลกในคริสตศ์ตวรรษที% 21 และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 5 จากการสอนดว้ยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 
ผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

  1.1 ควรมีการส่งเสริมวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื%อให้นกัเรียนไดฝึ้กการคิดวิจารณญาณ สามารถนาํไปใช้ไดจ้ริงใน

ชีวติประจาํวนั 

  1.2 ควรมีการเชื%อมโยงสาระการเรียนรู้และเนื
อหาในแต่ละวิชาเขา้ดว้ยกนั เพื%อให้เกิด

การบูรณาการด้านการคิดวิจารณญาณ และสอดแทรกให้นักเรียนไดฝึ้กคิดด้วยวิธีการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั!งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาวิจยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื%อพฒันาผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รียนใหสู้งขึ
น ตามเกณฑที์%ตั
งไว ้
  2.2 ควรศึกษาวจิยัผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก 
โดยเปรียบเทียบผลที%เกิดขึ
นกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
และคิดริเริ%มสร้างสรรค ์
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[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 
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ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน
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การวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และเทคนิคผงักราฟิก 

เรื$อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ 

 

 ตาราง 9 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของแผนการจดัการเรียนรู้ ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
1. การพฒันา
สมรรถภาพ
ทางกาย (1) 

พ 4.1 ม.3/4 
วางแผนและจดั
เวลาในการออก
กาํลงักาย การ
พกัผอ่น และ
การสร้างเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย 

1. อธิบายความหมาย
ความสาํคญัและประเภท
ของสมรรถภาพทางกาย (K) 
2. วางแผนและจดัเวลาใน
การออกกาํลงักาย การ
พกัผอ่น และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย (P) 
3. เห็นประโยชน์และ
ความสาํคญัของการ
พฒันาสมรรถภาพทาง
ร่างกายของตนเอง (A) 

สมรรถภาพทางกาย เป็น
ความสามารถของร่างกาย
ที'จะประกอบกิจกรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ช่วยป้องกนัโรค ที'เกิดจาก
การขาดการออกกาํลงักาย 
และหรือสมรรถภาพเชิง
ทกัษะปฏิบติั เป็น
ความสามารถของร่างกาย
ที'ใชป้ระกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ  

1 

2. การพฒันา
สมรรถภาพ
ทางกาย (2) 

พ 4.1 ม.3/4 
วางแผนและจดั
เวลาในการออก
กาํลงักาย การ
พกัผอ่น และ
การสร้างเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย 

1. อธิบายความหมาย
ความสาํคญัและประเภท
ของสมรรถภาพทางกาย (K) 
2. วางแผนและจดัเวลาใน
การออกกาํลงักาย การ
พกัผอ่น และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย (P) 
3. เห็นประโยชน์และ
ความสาํคญัของการ
พฒันาสมรรถภาพทาง
ร่างกายของตนเอง (A) 

สมรรถภาพทางกาย เป็น
ความสามารถของร่างกาย
ที'จะประกอบกิจกรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ช่วยป้องกนัโรค ที'เกิดจาก
การขาดการออกกาํลงักาย 
และหรือสมรรถภาพเชิง
ทกัษะปฏิบติั เป็น
ความสามารถของร่างกาย
ที'ใชป้ระกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ  

1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
3. ปัจจยัเสี'ยง
ต่อสุขภาพ 

 พ 5.1 ม.3/1   
วเิคราะห์ปัจจยั
เสี'ยงและ
พฤติกรรมเสี'ยง
ที'มีผลต่อ
สุขภาพและ
แนวทางป้องกนั 

1. วเิคราะห์ปัจจยัเสี'ยง
และพฤติกรรมเสี'ยงที'มีผล
ต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกนั (K) 
2. นาํเสนอความรู้เกี'ยวกบั
ปัจจยัเสี'ยงและพฤติกรรม
เสี'ยงที'มีผลต่อสุขภาพของ
คนในชุมชน (P) 
3. ตระหนกัถึงผลกระทบ
ของการมีปัจจยัเสี'ยงและ
พฤติกรรมเสี'ยงต่อสุขภาพ 
(A) 

ปัจจยัเสี'ยงต่อสุขภาพ เป็น
องคป์ระกอบที'อาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
สุขภาพ ชีวติหรือ
ทรัพยสิ์นของบุคคล 
 การดาํเนินชีวติภายใต้
ปัจจยัเสี'ยงต่อสุขภาพ 
ยอ่มทาํใหบุ้คคลมีโอกาส
มีพฤติกรรมเสี'ยงต่อ
สุขภาพ  

1 

4. พฤติกรรม
เสี'ยงต่อการ
ใชค้วาม
รุนแรง 

พ 5.1 ม.3/2    
หลีกเลี'ยงการ
ใชค้วามรุนแรง
และชกัชวน
เพื'อนให้
หลีกเลี'ยงการ
ใชค้วามรุนแรง 
ในการ
แกปั้ญหา 

1. บอกปัญหาและ
ผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรง (K) 
2. ปฏิบติัตนเพื'อหลีกเลี'ยง
การใชค้วามรุนแรง (P) 
3. ตระหนกัถึงผลกระทบ
จากการใชค้วามรุนแรง 
(A) 

ความรุนแรงจะส่งผล
กระทบต่อร่างกายและ
จิตใจของผูเ้กี'ยวขอ้ง ซึ' ง
จะทาํใหไ้ม่สามารถใช้
ชีวติไดต้ามปกติสุข
เหมือนเดิม 

1 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
5. วธีิการ
หลีกเลี'ยงต่อ
การใชค้วาม
รุนแรง 

พ 5.1 ม.3/2    
หลีกเลี'ยงการ
ใชค้วามรุนแรง
และชกัชวน
เพื'อนให้
หลีกเลี'ยงการ
ใชค้วามรุนแรง 
ในการ
แกปั้ญหา 

1. เสนอแนะวธีิหลีกเลี'ยง
การใชค้วามรุนแรงและ
ชกัชวนเพื'อนใหห้ลีกเลี'ยง
การใชค้วามรุนแรง 
ในการแกปั้ญหา (K) 
2. หลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรงและชกัชวนเพื'อน
ใหห้ลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรงในการแกปั้ญหา 
(P) 
3. เห็นประโยชน์ที'เกิด
จากการหลีกเลี'ยงการใช้
ความรุนแรงและชกัชวน
เพื'อนให้หลีกเลี'ยง 
การใชค้วามรุนแรงในการ
แกปั้ญหา (A) 

การรู้จกัใชเ้หตุผล มีความ
อดทนอดกลั น หลีกเลี'ยง
สารเสพติดและไม่อยูใ่น
สถานที'ที'เสี'ยงต่ออนัตราย 
จะช่วยใหห้ลีกเลี'ยงจาก
การใชค้วามรุนแรงได ้

1 

6. สื'อที'มี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรม 
(1) 

พ 5.1 ม.3/3   
วเิคราะห์
อิทธิพลของสื'อ
ต่อพฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง 

1. วเิคราะห์อิทธิพลของ
สื'อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง (K) 
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้
เกี'ยวกบัอิทธิพลของสื'อ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (P) 
    

สื'อในปัจจุบนัมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต ซึ' งเป็นสื'อที'
แพร่หลายและมีความ
รวดเร็ว การโฆษณาชวน
เชื'อ ข่าวหรือขอ้มูลที'มี
ความรุนแรง เกมออนไลน์ 
เกมคอมพิวเตอร์  

1 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
  3. ตระหนกัถึงอิทธิพล

ของสื'อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
(A) 

และสื'อทางลบประเภท
ต่าง ๆ ทั งสื'อลามกและสื'อ
ที'มีภาพและเนื อหา
เกี'ยวกบัความรุนแรง ซึ' ง
ลว้นส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
ซึ' งลว้นส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรงของบุคคล 

 

7. สื'อที'มี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรม 
(2) 

พ 5.1 ม.3/3   
วเิคราะห์
อิทธิพลของสื'อ
ต่อพฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง 

1. วเิคราะห์อิทธิพลของ
สื'อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง (K) 
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้
เกี'ยวกบัอิทธิพลของสื'อ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (P) 
3. ตระหนกัถึงอิทธิพล
ของสื'อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
(A) 

สื'อในปัจจุบนัมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต ซึ' งเป็นสื'อที'
แพร่หลายและมีความ
รวดเร็ว การโฆษณาชวน
เชื'อ ข่าวหรือขอ้มูลที'มี
ความรุนแรง เกมออนไลน์ 
เกมคอมพิวเตอร์  
และสื'อทางลบประเภท
ต่าง ๆ ทั งสื'อลามกและสื'อ
ที'มีภาพและเนื อหา
เกี'ยวกบัความรุนแรง ซึ' ง
ลว้นส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
ซึ' งลว้นส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรงของบุคคล  

1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
8. ผลกระทบ
ของเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ 
(1) 

พ 5.1 ม.3/4   
วเิคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ 
ของการดื'ม 
เครื'องดื'มที'มี 
แอลกอฮอลต่์อ 
สุขภาพและ 
การเกิดอุบติัเหตุ 

1. วเิคราะห์ปัญหาของ
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอลต่์อสุขภาพ
และการเกิดอุบติัเหตุ (K) 
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยง
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล ์(P) 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิด
จากการดื'มเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล ์(A) 

เครื'องดื'มแอลกอฮอลอ์อก
ฤทธิL กดประสาทส่วน
ควบคุมความคิด การ
เคลื'อนไหว การพดู  
รวมทั งศูนยค์วบคุมการ
หายใจ ทาํใหห้ายใจไม่
สะดวก ไม่รู้สึกตวัและ
อาจหมดสติ 
 

1 

9. ผลกระทบ
ของเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ 
(2) 

พ 5.1 ม.3/4   
วเิคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ 
ของการดื'ม 
เครื'องดื'มที'มี 
แอลกอฮอลต่์อ 
สุขภาพและ 
การเกิดอุบติัเหตุ 

1. วเิคราะห์ปัญหาของ
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอลต่์อสุขภาพ
และการเกิดอุบติัเหตุ (K) 
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยง
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล ์(P) 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิด
จากการดื'มเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล ์(A) 

เมื'อร่างกายไดรั้บ
แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
กระแสเลือดเกิน 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ จะ
ทาํใหก้ารทาํงานของ
ระบบประสาทหยอ่น
สมรรถภาพ ขาดสติ จึงมี
โอกาสเกิดอุบติัเหตุสูง
กวา่คนปกติถึง 2 เท่า 

1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชั'วโมง) 
10.ผลกระทบ
ของเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ 
(3) 

พ 5.1 ม.3/4   
วเิคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ 
ของการดื'ม 
เครื'องดื'มที'มี 
แอลกอฮอลต่์อ 
สุขภาพและ 
การเกิดอุบติัเหตุ 

1. วเิคราะห์ปัญหาของ
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอลต่์อสุขภาพ
และการเกิดอุบติัเหตุ (K) 
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยง
การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล ์(P) 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิด
จากการดื'มเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล ์(A) 

การศึกษาและทาํความ
เขา้ใจเกี'ยวกบัโทษของ
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์
ที'มีต่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม เป็น
แนวทางการหลีกเลี'ยง
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์
ไดใ้นระยะยาว 

1 
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ตาราง 10  การวเิคราะห์โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

14 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 1. การพฒันา
สมรรถภาพทาง
กาย (1) 

1. อธิบายความหมายความสาํคญั และ
ประเภทของสมรรถภาพทางกาย  
2. วางแผนและจดัเวลาในการออก
กาํลงักาย การพกัผอ่น และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  
3. เห็นประโยชน์และความสําคญัของ
การพฒันาสมรรถภาพทางร่างกาย ของ
ตนเอง  

1 

15 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 2.การพฒันา
สมรรถภาพทาง
กาย (2) 

1.  อธิบายความหมายความสาํคญั และ
ประเภทของสมรรถภาพทางกาย  
2. วางแผนและจดัเวลาในการออก
กาํลงักาย การพกัผอ่น และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  
3. เห็นประโยชน์และความสําคญัของ
การพฒันาสมรรถภาพทางร่างกาย ของ
ตนเอง  

1 

18 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 3. ปัจจยัเสี'ยงต่อ
สุขภาพ 

1.  วเิคราะห์ปัจจยัเสี'ยงและพฤติกรรม
เสี'ยงที'มีผลต่อสุขภาพ และแนวทาง
ป้องกนั  
2. นาํเสนอความรู้เกี'ยวกบัปัจจยัเสี'ยง
และพฤติกรรมเสี'ยงที'มีผลต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชน 
3.  ตระหนกัถึงผลกระทบของการมี
ปัจจยัเสี'ยงและพฤติกรรมเสี'ยงต่อ
สุขภาพ  

1 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

19 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 4. พฤติกรรมเสี'ยง
ต่อการใชค้วาม
รุนแรง 

1. บอกปัญหาและผลกระทบจากการ
ใชค้วามรุนแรง  
2. ปฏิบติัตนเพื'อหลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรง  
3. ตระหนกัถึงผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรง  

1 

20 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 5.วธีิการ
หลีกเลี'ยงต่อการ
ใชค้วามรุนแรง 

1.  เสนอแนะวธีิหลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรงและชกัชวนเพื'อนให้หลีกเลี'ยง
การใชค้วามรุนแรงในการ
 แกปั้ญหา  
2.  หลีกเลี'ยงการใชค้วามรุนแรงและ
ชกัชวนเพื'อนใหห้ลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรงในการแกปั้ญหา  
3.  เห็นประโยชน์ที'เกิดจากการ
หลีกเลี'ยงการใชค้วามรุนแรงและ
ชกัชวนเพื'อนใหห้ลีกเลี'ยงการใชค้วาม
รุนแรงในการแกปั้ญหา  

1 

21 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 6.สื'อที'มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม (1) 

1.  วเิคราะห์อิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้เกี'ยวกบั
อิทธิพลของสื'อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง  
3. ตระหนกัถึงอิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

1 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

22 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 7. สื'อที'มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม (2) 

1. วเิคราะห์อิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้เกี'ยวกบั
อิทธิพลของสื'อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง  
3. ตระหนกัถึงอิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

1 

25 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 8. ผลกระทบของ
เครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (1) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 

26 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 9 .ผลกระทบของ
เครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (2) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

27 พ.ค. 
2558 

9.30-10.30 10 .ผลกระทบ
ของเครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (3) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 
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ตาราง 11  การวเิคราะห์โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

14 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

1. การพฒันา
สมรรถภาพทาง
กาย (1) 

1.  อธิบายความหมายความสาํคญั และ
 ประเภทของสมรรถภาพทางกาย  
2. วางแผนและจดัเวลาในการออก
 กาํลงักาย การพกัผอ่น และการ
 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
3. เห็นประโยชน์และความสําคญัของ
 การพฒันาสมรรถภาพทางร่างกาย
 ของตนเอง  

1 

15 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

2.การพฒันา
สมรรถภาพทาง
กาย (2) 

1.  อธิบายความหมายความสาํคญั และ
 ประเภทของสมรรถภาพทางกาย  
2. วางแผนและจดัเวลาในการออก
 กาํลงักาย การพกัผอ่น และการ
 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
3. เห็นประโยชน์และความสําคญัของ
 การพฒันาสมรรถภาพทางร่างกาย
 ของตนเอง  

1 

18 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

3. ปัจจยัเสี'ยงต่อ
สุขภาพ 

1.  วเิคราะห์ปัจจยัเสี'ยงและพฤติกรรม
 เสี'ยงที'มีผลต่อสุขภาพ และแนวทาง
 ป้องกนั  
2. นาํเสนอความรู้เกี'ยวกบัปัจจยั
 เสี'ยงและพฤติกรรมเสี'ยงที'มีผล
 ต่อสุขภาพของคนในชุมชน 
3.  ตระหนกัถึงผลกระทบของการมี
 ปัจจยัเสี'ยงและพฤติกรรมเสี'ยง ต่อ
 สุขภาพ  

1 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

19 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

4. พฤติกรรมเสี'ยง
ต่อการใชค้วาม
รุนแรง 

1. บอกปัญหาและผลกระทบจากการ
 ใชค้วามรุนแรง  
2. ปฏิบติัตนเพื'อหลีกเลี'ยงการใชค้วาม
 รุนแรง  
3. ตระหนกัถึงผลกระทบจากการใช้
 ความรุนแรง  

1 

20 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

5. วธีิการ
หลีกเลี'ยงต่อการ
ใชค้วามรุนแรง 

1.  เสนอแนะวธีิหลีกเลี'ยงการใชค้วาม
 รุนแรงและชกัชวนเพื'อนให้
 หลีกเลี'ยงการใชค้วามรุนแรงในการ
 แกปั้ญหา  
2.  หลีกเลี'ยงการใชค้วามรุนแรงและ
 ชกัชวนเพื'อนใหห้ลีกเลี'ยงการใช้
 ความรุนแรงในการแกปั้ญหา  
3.  เห็นประโยชน์ที'เกิดจากการ
 หลีกเลี'ยงการใชค้วามรุนแรงและ
 ชกัชวนเพื'อนใหห้ลีกเลี'ยงการใช้
 ความรุนแรงในการแกปั้ญหา  

1 

21 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

6. สื'อที'มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม (1) 

1.  วเิคราะห์อิทธิพลของสื'อต่อ
 พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้เกี'ยวกบั
 อิทธิพลของสื'อต่อพฤติกรรม
 สุขภาพและความรุนแรง  
3. ตระหนกัถึงอิทธิพลของสื'อต่อ
 พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

1 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

22 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

7. สื'อที'มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม (2) 

1. วเิคราะห์อิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
2. นาํเสนอขอ้มูล ความรู้เกี'ยวกบั
อิทธิพลของสื'อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง  
3. ตระหนกัถึงอิทธิพลของสื'อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

1 

25 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

8. ผลกระทบของ
เครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (1) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 

26 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

9. ผลกระทบของ
เครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (2) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั'วโมง) 

27 พ.ค. 
2558 

10.30 -
11.30 

10. ผลกระทบ
ของเครื'องดื'ม
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพ (3) 

1. วเิคราะห์ปัญหาของการดื'มเครื'องดื'ม
ที'มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ  
2. ป้องกนัและหลีกเลี'ยงการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล ์ 
3. ตระหนกัถึงโทษที'เกิดจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล ์ 

1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การหาคุณภาพเครื�องมอืวิจัย 
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สูตรที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
 

        IOC =  
     

   เมื�อ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง         
    ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทั*งหมด 

   N แทน จาํนวนผูท้รงคุณวุฒิ 
 

 2.  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน 
  

    p = N
LH +  

 

r    =  
2
N

LH −  

 

   เมื�อ  p แทน ค่าความยากง่าย ของคาํถามแต่ละขอ้ 
     r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก ของคาํถามแต่ละขอ้ 
     H แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
     L แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ�า 
         N แทน จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั*งหมด 

 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน ใชสู้ตร 
K.R.20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 

      rtt = 







−−

∑
2
tS
pq11n

n  

    

    เมื�อ rtt แทน ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
    n แทน จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 
    p แทน สัดส่วนจาํนวนคนที�ตอบถูกต่อจาํนวนคนทั*งหมด 
    q แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ q = 1− p 

    2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั*งฉบบั 

   
  
 

∑R 
N 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 

เรื�อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

คําชี�แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมต่อขอ้ความในรายการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยขีด 
        เครื!องหมาย � ในช่องระดบัความเหมาะสมที!ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ! งมี 5 ระดบั ดงันี*  
      5   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมากที!สุด 
  4   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
  2  หมายถึง    มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
  1  หมายถึง    มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยที!สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

1. สาระสําคัญ      
1.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี*วดัและสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง.............................. 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
1.2 สอดคลอ้งกบัเนื*อหา........................ ............... .......... ................. ....... ............... 
1.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
1.4 ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ

ชดัเจน............................................. 
 
.............. 

 
.......... 

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

 
....... 

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

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี*วดัและสาระการ  

           เรียนรู้แกนกลาง…………………. 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
2.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้

ในหลกัสูตร.................................... 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
    2.3  สอดคลอ้งกบัเนื*อหา………..……. ............... .......... ................. ....... ............... 
    2.4  ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ   
            ชดัเจน............................................ 

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

 
.......... 

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

 
..... 

 
............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

3. เนื�อหา      
3.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี*วดัและสาระการ   

           เรียนรู้แกนกลาง………………….. 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
3.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
       ในหลกัสูตรแกนกลาง..................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

3.3 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั*น
มธัยมศึกษาปีที! 3........................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   3.4  มีรายละเอียดที!สมบูรณ์  ชดัเจน....... ............... .......... ................. ....... ............... 

4. กจิกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
4.2 จดักิจกรรมโดยเนน้พฒันาการคิด

วจิารณญาณ......................................... 
 
.............. 

 
.......... 

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

 
....... 

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

4.3 ส่งเสริมทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม.. .............. .......... ................. ....... ............... 
4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที!นาํไปสู่การ

วดัและประเมินผลได.้..................... 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
4.5 สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ................… 
 

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

.......... 
 

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

....... 
 

............... 
5. สื�อการเรียนรู้      
    5.1  สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั............... ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.3  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้.... ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.4  เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั*น     
           มธัยมศึกษาปีที! 3.......................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        
    6.1  สอดคลอ้งกบัตวัชี* วดัและสาระการ  
           เรียนรู้แกนกลาง………………….. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

    6.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
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. 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

   6.3  มีการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
         ที!เหมาะสม...................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   6.4  มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที! 
          เหมาะสม......................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   6.5  ใชเ้ครื!องมือที!เหมาะสมกบัผูเ้รียนใน  
          ระดบัชั*นมธัยมศึกษาปีที! 3............. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

รวม      
เฉลี!ย      

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

    ลงชื!อ.....................................................   ผูป้ระเมิน 
                 (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

เรื�อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

คําชี�แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมต่อขอ้ความในรายการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยขีด 
        เครื!องหมาย � ในช่องระดบัความเหมาะสมที!ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ! งมี 5 ระดบั ดงันี*  
      5   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมากที!สุด 
  4   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
  2  หมายถึง    มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
  1  หมายถึง    มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยที!สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

1. สาระสําคัญ      
   1.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี* วดัและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง........................................ 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   1.2 สอดคลอ้งกบัเนื*อหา......................... ............... .......... ................. ....... ............... 
1.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 

    1.4 ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ
ชดัเจน....................................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
   2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี* วดัและสาระการ  
           เรียนรู้แกนกลาง…………………. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

2.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลกัสูตร............................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

    2.3  สอดคลอ้งกบัเนื*อหา………..……. ............... .......... ................. ....... ............... 
    2.4  ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ   
ชดัเจน....................................................... 

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

 
.......... 

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

 
..... 

 
............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

3. เนื�อหา      
     3.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี*วดัและสาระการ  
เรียนรู้แกนกลาง…………………………. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

 3.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในหลกัสูตรแกนกลาง............................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

     3.3 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั*น
มธัยมศึกษาปีที! 3........................................ 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

     3.4  มีรายละเอียดที!สมบูรณ์  ชดัเจน..... ............... .......... ................. ....... ............... 

4. กจิกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
    4.2 จดักิจกรรมโดยเนน้พฒันาการคิด
วจิารณญาณ...................................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

4.3 ส่งเสริมทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม.. .............. .......... ................. ....... ............... 
    4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที!นาํไปสู่การ
วดัและประเมินผลได.้............................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

    4.5 สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

5. สื�อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั............... ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้.... ............... .......... ................. ....... ............... 
    5.4 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั*น    
มธัยมศึกษาปีที! 3...................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        
    6.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี* วดัและสาระการ  
เรียนรู้แกนกลาง.........………………….. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

    6.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ....... ............... 
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. 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที!สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที!สุด 
(1) 

   6.3 มีการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
ที!เหมาะสม............................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   6.4 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที! 
เหมาะสม.................................................. 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

    6.5 ใชเ้ครื!องมือที!เหมาะสมกบัผูเ้รียนใน 
ระดบัชั*นมธัยมศึกษาปีที! 3……………… 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

รวม      
เฉลี!ย      

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

    ลงชื!อ.....................................................   ผูป้ระเมิน 
                 (.......................................................) 
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ตาราง  12   ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้เทคนิคหมวกหกใบ 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.88 4.84 4.76 4.80 4.84 4.57 มากที�สุด 
2 4.65 4.50 4.55 4.55 4.60 4.57 มากที�สุด 
3 4.55 4.60 4.65 4.55 4.65 4.60 มากที�สุด 
4 4.80 4.55 4.55 4.60 4.70 4.64 มากที�สุด 
5 4.45 4.65 4.70 4.70 4.55 4.61 มากที�สุด 
6 4.45 4.30 4.60 4.65 4.45 4.49 มาก 
7 4.45 4.65 4.70 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
8 4.55 4.75 4.50 4.60 4.45 4.57 มากที�สุด 
9 4.50 4.65 4.45 4.65 4.50 4.55 มากที�สุด 

10 4.50 4.65 4.65 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.58 มากที�สุด 
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ตาราง 13  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้เทคนิคผงักราฟิก 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.88 4.84 4.76 4.80 4.84 4.65 มากที�สุด 
2 4.65 4.50 4.55 4.55 4.60 4.57 มากที�สุด 
3 4.55 4.65 4.65 4.60 4.65 4.62 มากที�สุด 
4 4.80 4.50 4.50 4.60 4.70 4.62 มากที�สุด 
5 4.50 4.70 4.75 4.70 4.55 4.64 มากที�สุด 
6 4.50 4.35 4.65 4.70 4.50 4.52 มากที�สุด 
7 4.55 4.75 4.80 4.80 4.60 4.70 มากที�สุด 
8 4.65 4.75 4.70 4.75 4.65 4.70 มากที�สุด 
9 4.60 4.85 4.65 4.80 4.70 4.72 มากที�สุด 

10 4.65 4.80 4.80 4.85 4.65 4.75 มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.65 มากที�สุด 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัการคิดวิจารณญาณ  
 

 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  15  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน 
 

 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 15   (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 16 ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัการคิดวจิารณญาณ 
 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
1 0.77 0.40 เหมาะสม 
2 0.77 0.27 เหมาะสม 
3 0.80 0.33 เหมาะสม 
4 0.63 0.20 เหมาะสม 
5 0.73 0.34 เหมาะสม 
6 0.70 0.42 เหมาะสม 
7 0.40 0.33 เหมาะสม 
8 0.77 0.54 เหมาะสม 
9 0.77 0.27 เหมาะสม 

10 0.40 0.39 เหมาะสม 
11 0.70 0.29 เหมาะสม 
12 0.63 0.30 เหมาะสม 
13 0.73 0.34 เหมาะสม 
14 0.70 0.29 เหมาะสม 
15 0.77 0.40 เหมาะสม 
16 0.77 0.27 เหมาะสม 
17 0.77 0.40 เหมาะสม 
18 0.67 0.23 เหมาะสม 
19 0.77 0.27 เหมาะสม 
20 0.70 0.42 เหมาะสม 
21 0.35 0.29 เหมาะสม 
22 0.80 0.46 เหมาะสม 
23 0.77 0.27 เหมาะสม 
24 0.73 0.27 เหมาะสม 
25 0.35 0.40 เหมาะสม 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
26 0.80 0.33 เหมาะสม 
27 0.70 0.33 เหมาะสม 
28 0.77 0.27 เหมาะสม 
29 0.73 0.33 เหมาะสม 
30 0.80 0.46 เหมาะสม 

ค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัการคิดวจิารณญาณเท่ากบั  0.83 
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ตาราง 17 ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน 
 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
1 0.73 0.89 เหมาะสม 
2 0.77 0.78 เหมาะสม 
3 0.80 0.67 เหมาะสม 
4 0.80 0.51 เหมาะสม 
5 0.54 0.49 เหมาะสม 
6 0.80 0.35 เหมาะสม 
7 0.80 0.51 เหมาะสม 
8 0.77 0.62 เหมาะสม 
9 0.80 0.33 เหมาะสม 

10 0.80 0.35 เหมาะสม 
11 0.80 0.35 เหมาะสม 
12 0.80 0.51 เหมาะสม 
13 0.77 0.30 เหมาะสม 
14 0.77 0.62 เหมาะสม 
15 0.77 0.46 เหมาะสม 
16 0.80 0.46 เหมาะสม 
17 0.77 0.62 เหมาะสม 
18 0.77 0.30 เหมาะสม 
19 0.73 0.57 เหมาะสม 
20 0.73 0.25 เหมาะสม 
21 0.80 0.35 เหมาะสม 
22 0.73 0.25 เหมาะสม 
23 0.70 0.68 เหมาะสม 
24 0.77 0.30 เหมาะสม 
25 0.63 0.27 เหมาะสม 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
26 0.70 0.21 เหมาะสม 
27 0.70 0.68 เหมาะสม 
28 0.65 0.24 เหมาะสม 
29 0.73 0.25 เหมาะสม 
30 0.63 0.21 เหมาะสม 

ค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน เท่ากบั  0.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คะแนนของกลุ่มทดลอง  
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ตาราง 18 คะแนนการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที! 3 กลุ่มทดลองที!เรียนโดยใช้
 เทคนิคหมวกหกใบ 
 

คนที! 
คะแนนการคิดวจิารณญาณ(คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 18 32 14               196  
2 17 26 9                 81  
3 15 34 19               361  
4 18 35 17               289  
5 18 36 18               324  
6 18 35 17               289  
7 17 28 11               121  
8 18 31 13               169  
9 17 27 10               100  
10 15 35 20               400  
11 16 32 16               256  
12 18 34 16               256  
13 20 35 15               225  
14 21 39 18               324  
15 24 38 14               196  
16 21 38 17               289  
17 20 39 19               361  
18 20 34 14               196  
19 20 32 12               144  
20 14 28 14               196  
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

คนที! 
คะแนน การคิดวิจารณญาณ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 15 35 20 400 
22 17 27 10 100 
23 18 30 12 144 
24 15 27 12 144 
25 22 35 13 169 
26 15 30 15 225 
27 14 27 13 169 
28 25 32 7 49 
29 26 36 10 100 
30 26 35 9 81 
31 24 35 11 121 
32 20 36 16 256 

Σ 602 1,053 451 6,731 

X  18.81 32.91   
S.D. 3.44 3.82   
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ตาราง 19 คะแนนผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที! 3 กลุ่มทดลองที!เรียน โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ 

 

คนที! 
คะแนนผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 7 20 13               169  
2 15 23 8                 64  
3 14 25 11               121  
4 15 24 9                 81  
5 10 21 11               121  
6 14 21 7                 49  
7 15 23 8                 64  
8 15 25 10               100  
9 10 26 16               256  
10 10 24 14               196  
11 7 21 14               196  
12 8 21 13               169  
13 15 25 10               100  
14 16 26 10               100  
15 15 24 9                 81  
16 8 29 21               441  
17 18 23 5                 25  
18 19 23 4                 16  
19 12 24 12               144  
20 12 24 12               144  
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที! 
คะแนน ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 14 25 11               121  
22 10 25 15               225  
23 12 26 14               196  
24 14 25 11               121  
25 15 30 15               225  
26 8 19 11               121  
27 15 24 9                 81  
28 10 29 19               361  
29 8 19 11               121  
30 9 20 11               121  
31 12 28 16               256  
32 12 26 14               196  

Σ 394 768 374 4,782 

X  12.31 24.00   
S.D. 3.26 2.82   
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ตาราง 20 คะแนนการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที! 3 กลุ่มทดลอง ที!เรียนโดยใช้
 เทคนิคผงักราฟิก 
 

คนที! 
คะแนนการคิดวจิารณญาณ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 21 35 14 196 
2 21 36 15 225 
3 23 38 15 225 
4 21 38 17 289 
5 25 34 9 81 
6 24 35 11 121 
7 25 39 14 196 
8 18 35 17 289 
9 19 36 17 289 
10 20 35 15 225 
11 20 30 10 100 
12 17 35 18 324 
13 18 34 16 256 
14 17 29 12 144 
15 15 28 13 169 
16 16 29 13 169 
17 17 34 17 289 
18 25 36 11 121 
19 20 36 16 256 
20 21 36 15 225 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

คนที! 
คะแนน การคิดวิจารณญาณ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 25 33 8 64 
22 26 33 7 49 
23 18 35 17 289 
24 18 34 16 256 
25 12 30 18 324 
26 17 30 13 169 
27 19 29 10 100 
28 20 35 15 225 
29 20 38 18 324 
30 21 39 18 324 
31 21 34 13 169 
32 23 35 12 144 

Σ 643 1,093 450 6,626 

X  20.09 34.16   
S.D. 3.29 3.04   
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ตาราง 21 คะแนนผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที! 3 กลุ่มทดลองที!เรียน โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิก 

 

คนที! 
คะแนนผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 10 24 14 196 
2 10 25 15 225 
3 9 28 19 361 
4 14 29 15 225 
5 15 28 13 169 
6 20 28 8 64 
7 21 27 6 36 
8 18 28 10 100 
9 10 26 16 256 
10 10 25 15 225 
11 12 24 12 144 
12 14 24 10 100 
13 10 20 10 100 
14 12 25 13 169 
15 15 26 11 121 
16 15 24 9 81 
17 13 25 12 144 
18 13 24 11 121 
19 15 25 10 100 
20 15 26 11 121 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

คนที! 
คะแนน ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 14 25 11 121 
22 15 23 8 64 
23 15 23 8 64 
24 16 23 7 49 
25 14 24 10 100 
26 12 25 13 169 
27 13 25 12 144 
28 14 29 15 225 
29 12 23 11 121 
30 10 25 15 225 
31 10 24 14 196 
32 17 25 8 64 

Σ 433 805 372 4,600 

X  13.53 25.16   
S.D. 2.95 1.99   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างเครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ  
เรื�อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ ระดับชั(นมัธยมศึกษาปีที� 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1)    เวลา  1 ชั�วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื)อสุขภาพ 
 
ตัวชี(วดั 
 พ 4.1 ม.3./4 วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย การพกัผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
 
สาระสําคัญ 
 สมรรถภาพทางกาย เป็นความสามารถของร่างกายที)จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยป้องกนัโรค ที)เกิดจากการขาดการออกกาํลงักาย และหรือสมรรถภาพเชิงทกัษะ
ปฏิบติั เป็นความสามารถของร่างกายที)ใชป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  อธิบายความหมายความสําคญัและประเภทของสมรรถภาพทางกาย (K) 
 2. วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย การพกัผอ่น และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความสาํคญัของการพฒันาสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง (A) 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
ขั(นเตรียม 
 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ และ
แจง้ให้นักเรียนทราบว่าผลงานของนักเรียน คือผลงานของกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่ง
หนา้ที)กนัทาํงาน 
 2. ครูอธิบายบทบาทหนา้ที)ของสมาชิกกลุ่มและทบทวนการคิดแบบหมวกหกใบ 
 3. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
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ขั(นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามทา้ทาย ดงันีD  
  1.1 นกัเรียนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตนเองมีสมรรถภาพทางกายที)ดีหรือไม่ดี 
 2. ครูร่วมสนทนากบันกัเรียนเกี)ยวกบัความหมายและความสาํคญัของสมรรถภาพทาง
กาย โดยครูใชค้าํถาม ดงันีD  
  2.1 คนที)มีสมรรถภาพทางกายที)ไม่ดี มีลกัษณะอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ เหนื)อยง่าย 
เฉื)อยชา) 
  2.2 คนที)มีสมรรถภาพทางกายที)ดี ควรมีลกัษณะอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ กระฉบักระเฉง 
คล่องแคล่ววอ่งไว) 
 
ขั(นสอน 
 1. ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังว่า สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกายที)สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคลที)มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถประกอบ
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉง ไม่เฉื)อยชา ไม่เหนื)อยลา้จนเกินไป และยงัมีพลงั
พอสาํหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมในยามวา่ง 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 3. มอบหมายให้แต่กลุ่มสวมหมวกดงันีD  กลุ่มที) 1 สวมหมวกสีขาว กลุ่มที) 2 สวมหมวก 
สีแดง กลุ่มที) 3 สวมหมวกสีดาํ กลุ่มที) 4 สวมหมวกสีเหลือง กลุ่มที) 5 สวมหมวกสีเขียว และกลุ่มที) 
6 สวมหมวกสีฟ้า  
 4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับมอบหมายงาน ร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสาํคญัดงันีD  
  4.1 กลุ่มที) 1 สวมหมวกสีขาว ศึกษาและอธิบายขัDนตอนการเตรียมตวัเพื)อการพฒันา
สมรรถภาพทางกายที)เหมาะสม 
  4.2 กลุ่มที) 2 สวมหมวกสีแดง อธิบายความรู้สึกที)มีต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลที)
ประกอบอาชีพแตกต่างกนั 2 อาชีพ 
  4.3 กลุ่มที) 3 สวมหมวกสีดาํ อธิบายเกี)ยวกบัปัญหาที)เกิดขึDนจากการขาดการดูแล
สุขภาพ 
  4.4 กลุ่มที) 4 สวมหมวกสีเหลือง อธิบายเกี)ยวกบัประโยชน์ของการพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายเพื)อสุขภาพที)ดี 
  4.5 กลุ่มที) 5 สวมหมวกสีเขียว อธิบายเกี)ยวกบัแนวทางการพฒันาสุขภาพทางกาย 
  4.6 กลุ่มที) 6 สวมหมวกสีฟ้า อธิบายเกี)ยวกบัการวางแผนการพฒันาสมรรถภาพทาง
กายเพื)อสุขภาพที)ดี 
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 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหน้าชัDนเรียน โดยเริ)มจากกลุ่มที)สวมหมวกสีขาว 
หมวกสีแดง หมวกสีดาํ หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้าตามลาํดบั ให้นกัเรียนในชัDนเรียน
ร่วมกนัอภิปราย 
 

ขั(นสรุป 
 1. นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย  (1) 
 2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ที)ไดรั้บ เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย จากการใช้
กระบวนการคิดตามแนวคิดหมวกหกใบ ดงันีD  
  สมรรถภาพทางกาย เป็นความสามารถของร่างกายที)จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ เป็นความสามารถของระบบในร่างกายที)ช่วย
ป้องกันบุคคลจากโรคที) เกิดจากการขาดการออกกําลังกาย และสมรรถภาพทางกลไกหรือ
สมรรถภาพเชิงทกัษะปฏิบติัหรือทกัษะสมรรถนะ เป็นความสามารถของร่างกายที)ใช้ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  
 
สื�อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
2. ใบงาน เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย  (1) 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. เครื)องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   คะแนน  9-10   ระดบั ดีมาก   
   คะแนน  7-8   ระดบั ดี   
   คะแนน   5-6 ระดบั พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดบั ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
คําชี(แจง ให้ทาํเครื�องหมาย ���� ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที�นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที) ชื)อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รับผิดชอบ 
งานที)ไดรั้บ
มอบหมาย 
( คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผูอื้)น 
(2 คะแนน) 

นาํเสนอ 
ผลงานได ้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ)ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทาํงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที)กาํหนด 

(2 คะแนน) 
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ใบงาน เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 
จงตอบคําถามต่อไปนี( 
 
 1. นกัเรียนมีแนวทางอยา่งไรในการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 2. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ มีความสาํคญัอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 3. การมีสมรรถภาพทางกายไม่สมบูรณ์จะส่งผลอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เฉลย ใบงาน เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 
 1. นกัเรียนมีแนวทางอยา่งไรในการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ  
  แนวคาํตอบ การสร้างเสริมความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต กระทาํได ้โดยวิ)ง 
วา่ยนํD า ถีบจกัรยาน เตน้แอโรบิค เป็นตน้ โดยปฏิบติัติดต่อ กนั อยา่งนอ้ย 20 – 30 นาทีต่อครัD ง การ
สร้างเสริมความแขง็แรงของกลา้มเนืDอ กระทาํโดยการใชน้ํDาหนกัตวัเอง เช่น ดนัพืDน ดึงขอ้ การสร้าง
เสริมความทนทานของกล้ามเนืDอ ให้กระทาํเช่นเดียวกบัความแข็งแรงแต่ให้ปฏิบติัซํD าหลายครัD ง 
ปฏิบติัชา้ๆและแต่ละครัD งใหใ้ชเ้วลานาน  การสร้างเสริมความยืดหยุน่หรือความอ่อนตวั กระทาํโดย
การยืดกลา้มเนืDอและการแยกขอ้ต่อส่วนต่างๆ เช่น กลา้มเนืDอหัวไหล่ ยืดกลา้มเนืDอหลงั แยกขอ้ต่อ
สะโพก เป็นตน้ การสร้างความคล่องแคล่ววอ่งไว กระทาํโดย การวิ)งเร็ว การวิ)งกลบัตวั เป็นตน้ 
 2. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ มีความสาํคญัอยา่งไร 
  แนวคาํตอบ ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถประกอบภารกิจและดาํรงชีวิตอยู่อย่าง
ประสิทธิภาพ  รวมทัDงทาํให้บุคคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ  และมีความแข็งแรง  ทนทาน  มีความ
คล่องแคล่วว่องไวที)จะประกอบภารกิจประจาํวนัให้ลุล่วงไปดว้ยดี  นอกจากนีD   ยงัก่อให้เกิดการ
พฒันาทัDงทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย  ถ้ามีร่างกายอ่อนแอ  สุขภาพไม่สมบูรณ์  
ความสามารถของร่างกายที)จะประกอบภารกิจต่าง ๆ  ในชีวติประจาํวนัก็ลดนอ้ยลงดว้ย   
 3. การมีสมรรถภาพทางกายไม่สมบูรณ์จะส่งผลอยา่งไร 
  แนวคาํตอบ ดา้นร่างกาย  : หนกัหนกั ส่วนสูงไม่สมวยั ร่างกายอ่อนแอ ไม่สมส่วน 
      ดา้นจิตใจ :  ซึมเศร้า ไม่สบายใจ ขาดความเชื)อมั)น 
      ดา้นสังคม : ปรับตวัเขา้กบัผูอื้)นไดย้าก  ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้)น ชีวิตไม่
มั)นคง 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก  
เรื�อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ      ระดับชั(นมัธยมศึกษาปีที� 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1)    เวลา  1 ชั�วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื)อสุขภาพ 
 
ตัวชี(วดั 
 พ 4.1 ม.3/4 วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย การพกัผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
 
สาระสําคัญ 
 สมรรถภาพทางกาย เป็นความสามารถของร่างกายที)จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยป้องกนัโรค ที)เกิดจากการขาดการออกกาํลงักาย และหรือสมรรถภาพเชิงทกัษะ
ปฏิบติั เป็นความสามารถของร่างกายที)ใชป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  อธิบายความหมายความสําคญัและประเภทของสมรรถภาพทางกาย (K) 
 2. วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย การพกัผอ่น และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความสาํคญัของการพฒันาสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง (A) 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 
ขั(นเตรียม 
 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ และ
แจง้ให้นกัเรียนทราบว่าผลงานของนกัเรียน คือผลงานของกลุ่ม โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที)
กนัทาํงาน 
 2. ครูอธิบายการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 3. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
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ขั(นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามทา้ทาย ดงันีD  
  1.1 นกัเรียนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตนเองมีสมรรถภาพทางกายที)ดีหรือไม่ดี 
 2. ครูร่วมสนทนากบันกัเรียนเกี)ยวกบัความหมายและความสาํคญัของสมรรถภาพทาง
กายโดยครูใชค้าํถาม ดงันีD  
  2.1 คนที)มีสมรรถภาพทางกายที)ไม่ดี มีลกัษณะอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ เหนื)อยง่าย 
เฉื)อยชา) 
  2.2 คนที)มีสมรรถภาพทางกายที)ดี ควรมีลกัษณะอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ กระฉบักระเฉง 
คล่องแคล่ววอ่งไว) 
 
ขั(นสอน 
 1. ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังว่า สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกาย ที)สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที)มีสมรรถภาพทางกายที)ดีจะสามารถ
ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉง ไม่เฉื)อยชา ไม่เหนื)อยลา้จนเกินไป และ
ยงัมีพลงัพอสาํหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมในยามวา่ง 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 3. ครูแสดงผงักราฟิก เป็นแบบผงัมโนทศัน์ เกี)ยวกบั องคป์ระกอบของสมรรถภาพทาง
กาย 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงความสําคัญของ
องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับมอบหมายงาน ร่วมกนัเขียนผงักราฟิกเป็นแบบผงัมโนทศัน์ 
ดงันีD  
  5.1 กลุ่มที) 1 ขัDนตอนการเตรียมตวัเพื)อการพฒันาสมรรถภาพทางกายที)เหมาะสม 
  5.2 กลุ่มที) 2 วธีิการดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ละวยั 
  5.3 กลุ่มที) 3 ปัญหาที)เกิดขึDนจากการขาดการดูแลสุขภาพ 
  5.4 กลุ่มที) 4 ประโยชน์ของการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพที)ดี 
  5.5 กลุ่มที) 5 แนวทางการพฒันาสุขภาพทางกาย 
  5.6 กลุ่มที) 6 การวางแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพที)ดี 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหน้าชัDนเรียน และให้นกัเรียนในชัDนเรียนร่วมกนั
อภิปราย 
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ขั(นสรุป 
 1. นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ที)ไดรั้บ เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย จากการใช้
กระบวนการคิดตามแนวคิดหมวกหกใบ ดงันีD  
  สมรรถภาพทางกาย เป็นความสามารถของร่างกายที)จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ เป็นความสามารถของระบบในร่างกายที)ช่วย
ป้องกันบุคคลจากโรคที) เกิดจากการขาดการออกกําลังกาย และสมรรถภาพทางกลไกหรือ
สมรรถภาพเชิงทกัษะปฏิบติัหรือทกัษะสมรรถนะ เป็นความสามารถของร่างกายที)ใช้ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  
 
สื�อการเรียนรู้ 
 1. ผงักราฟิก องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 2. ใบความรู้ เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 3. ใบงาน เรื)อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. เครื)องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   คะแนน  9-10   ระดบั ดีมาก   
   คะแนน  7-8   ระดบั ดี   
   คะแนน   5-6 ระดบั พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดบั ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
คําชี(แจง ให้ทาํเครื�องหมาย ���� ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที�นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที) ชื)อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รับผิดชอบ 
งานที)ไดรั้บ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผูอื้)น 
(2 คะแนน) 

นาํเสนอ 
ผลงานได ้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ)ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทาํงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที)กาํหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 



140 
 

ใบงาน เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 
จงตอบคําถามต่อไปนี( 
 
 1. นกัเรียนมีแนวทางอยา่งไรในการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 2. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ มีความสาํคญัอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 3. จงเขียนผงักราฟิก รูปแบบผงัมโนทศัน์ ในหวัขอ้ผลกระทบของการมีสมรรถภาพทาง
กายที)ไม่สมบูรณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เฉลย ใบงาน เรื�อง การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 
 
 1. นกัเรียนมีแนวทางอยา่งไรในการพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ  
  แนวคาํตอบ การสร้างเสริมความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต กระทาํไดโ้ดยวิ)ง 
วา่ยนํD า ถีบจกัรยาน เตน้แอโรบิค เป็นตน้ โดยปฏิบติัติดต่อ กนั อยา่งนอ้ย 20 – 30 นาทีต่อครัD ง การ
สร้างเสริมความแขง็แรงของกลา้มเนืDอ กระทาํโดยการใชน้ํDาหนกัตวัเอง เช่น ดนัพืDน ดึงขอ้ การสร้าง
เสริมความทนทานของกล้ามเนืDอ ให้กระทาํเช่นเดียวกบัความแข็งแรงแต่ให้ปฏิบติัซํD าหลายครัD ง 
ปฏิบติัชา้ๆและแต่ละครัD งใหใ้ชเ้วลานาน  การสร้างเสริมความยืดหยุน่หรือความอ่อนตวั กระทาํโดย
การยืดกลา้มเนืDอและการแยกขอ้ต่อส่วนต่างๆ เช่น กลา้มเนืDอหัวไหล่ ยืดกลา้มเนืDอหลงั แยกขอ้ต่อ
สะโพก เป็นตน้ การสร้างความคล่องแคล่ววอ่งไว กระทาํโดย การวิ)งเร็ว การวิ)งกลบัตวั เป็นตน้ 
 
 2. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ มีความสาํคญัอยา่งไร 
  แนวคาํตอบ ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถประกอบภารกิจและดาํรงชีวิตอยู่อย่าง
ประสิทธิภาพ  รวมทัDงทาํให้บุคคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ  และมีความแข็งแรง  ทนทาน  มีความ
คล่องแคล่วว่องไวที)จะประกอบภารกิจประจาํวนัให้ลุล่วงไปดว้ยดี  นอกจากนีD   ยงัก่อให้เกิดการ
พฒันาทัDงทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย  ถ้ามีร่างกายอ่อนแอ  สุขภาพไม่สมบูรณ์  
ความสามารถของร่างกายที)จะประกอบภารกิจต่างๆ  ในชีวติประจาํวนัก็ลดนอ้ยลงดว้ย   
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 3. จงเขียนผงักราฟิก รูปแบบผงัมโนทศัน์ ในหวัขอ้ผลกระทบของการมีสมรรถภาพทาง
กายที)ไม่สมบูรณ์ 
  แนวคาํตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นสังคม 

ผลกระทบของการมี
สมรรถภาพทางกาย 

ที)ไม่สมบูรณ์ 

ดา้นร่างกาย 

นํDาหนกั ส่วนสูงไม่สมวยั 
 

ร่างกายไม่สมส่วน 
 

ร่างกายอ่อนแอ 
 

ดา้นจิตใจ 

ซึมเศร้า 

ไม่สบายใจ 

ขาดความเชื)อมั)น 

ปรับตวัเขา้กบัผูอื้)นไดย้าก 
 

ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้)น 
 

ชีวติไม่มั)นคง 
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ใบความรู้ 
การพฒันาสมรรถภาพทางกาย (1) 

         
 สมรรถภาพทางกายเป็นสิ) งสําคญั  ในการช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถประกอบ
ภารกิจและดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งประสิทธิภาพ  รวมทัDงทาํใหบุ้คคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ  และมีความ
แข็งแรง  ทนทาน  มีความคล่องแคล่วว่องไวที)จะประกอบภารกิจประจาํวนัให้ลุล่วงไปด้วยดี  
นอกจากนีD   ยงัก่อให้เกิดการพฒันาทัDงทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย  ในเรื) องของ
สุขภาพส่วนบุคคลนัDน  ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ
สมรรถภาพทางกาย  หรืออาจจะกล่าวว่า  มีรากฐานจากการมีสุขภาพดี  ถ้ามีร่างกายอ่อนแอ  
สุขภาพไม่สมบูรณ์  ความสามารถของร่างกายที)จะปรกอบภารกิจต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัก็ลด
นอ้ยลงดว้ย   
             โดยทั)วไปสมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ 

1. สมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ 
2. สมรรถภาพทางกลไก 

 
สมรรถภาพทางกายเพื�อสุขภาพ 
 
             สมรรถภาพทางกายเพื)อสุขภาพ คือความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นตวับ่งชีD
การมีสุขภาพที)ดี มีองคป์ระกอบที)สาํคญั ดงันีD  
 1. ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถของร่างกายในการเคลื)อนที)จากที)หนึ) งไปยงัอีก 
ที)หนึ)ง โดยใชร้ะยะเวลาสัDนที)สุด 
 2. พลงักลา้มเนืDอ (Muscle Power) คือ ความสามารถของกลา้มเนืDอในการทาํงานอยา่งรวดเร็ว 
และแรงในจงัหวะของกลา้มเนืDอหดตวัหนึ)งครัD ง เช่น ยนืกระโดดไกล 
 3. ความแข็งแรงของกลา้มเนืDอ (Muscle Strength) คือ ความสามารถของกลา้มเนืDอที)หดตวั  
เพียงครัD งเดียวโดยไม่จาํกดัเวลา เช่น การยกนํDาหนกั เป็นตน้ 
 4. ความอดทนของกลา้มเนืDอ (Muscle  endurance, Anaerobic Capacity) คือ  ความสามารถ
ของกลา้มเนืDอที)ไดป้ระกอบกิจกรรมซํD าซากไดเ้ป็นระยะเวลานานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. ความคล่องตวั (Agility) คือ ความสามารถของร่างกายที)จะบงัคบัควบคุมในการเปลี)ยน
ทิศทางของการเคลื)อนที)ไดด้ว้ยความรวดเร็วและแน่นอน 
 6. ความอ่อนตวั (Flexibility) คือ ความสามารถของขอ้ต่อต่าง ๆ ในการที)จะเคลื)อนไหว
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 



144 
 

 
 การพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื�อสุขภาพ 
 
 1. การเสริมสร้างความเร็ว (Speed) 
  ความเร็วของการเคลื)อนไหว ขึDนอยูก่บัการทาํงานของระบบประสาท และระบบกลา้มเนืDอ 
และการเปลี)ยนแปลงความเร็ว ซึ) งเกิดจากระบบประสาทเป็นส่วนใหญ่ 
  เมื)อกล่าวถึงความเร็วในการออกกาํลงักายแลว้ จะตอ้งแยกการเคลื)อนไหวออกเป็น 2 อยา่ง  
คือ การเคลื)อนไหวที)ตอ้งอาศยัความชาํนาญเป็นพิเศษ กบัการเคลื)อนไหวแบบธรรมดาง่าย ๆ  ดงันัDน  
การฝึกการเคลื)อนไหวที)ตอ้งอาศยัความชาํนาญพิเศษ  เพื)อเพิ)มความเร็ว จึงเป็นสิ)งที)ทาํไดง่้ายกวา่  เช่น  
ฝึกวา่ยนํD า ตีเทนนิส  หรือพิมพดี์ด  เป็นตน้ ซึ) งในช่วงแรกของการฝึกจะกระทาํไดช้า้  ต่อมา จะสามารถ
เพิ)มความเร็วขึDนไดเ้รื)อย ๆ  สําหรับความเร็วที)ใชใ้นการเคลื)อนไหวแบบธรรมดาไดแ้ก่  การแข่งขนั
วิ)งเร็ว ถา้ตอ้งการจะวิ)งให้เร็วขึDนจะตอ้งลดระยะเวลาของการหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเนืDอ  
นั)นคือ  ความยาวของกา้วและความถี)ของกา้วจะตอ้งเพิ)มขึDน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างความเร็วดว้ยการวิ)ง 
 

 2. การเสริมสร้างพลงักล้ามเนื(อ (Muscle Power)  
  พลงัของกลา้มเนืDอเกิดจากการรวมของปัจจยัต่อไปนีD  
  2.1 แรงที)เกิดจากการหดตวัของกลา้มเนืDอหลาย ๆ มดั  ที)ทาํให้เกิดการเคลื)อนไหวใน
กลุ่มเดียวกนั 
  2.2 ความสามารถของกลา้มเนืDอในกลุ่มเดียวกนัที)ทาํงานประสานกบักลา้มเนืDอของ
กลุ่มตรงขา้ม 
  2.3 ความสามารถทางกลไกในการทาํงานของระบบคนระหวา่งกระดูกกบักลา้มเนืDอที)
เกี)ยวขอ้ง 
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 3. การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื(อ (Muscle Strength)  
  วธีิการฝึกเพื)อพฒันาความแข็งแรงนัDนมีหลายแบบ ซึ) งแต่ละแบบต่างก็ยึดเอาแรงตา้นทาน  
เป็นสําคญัสําหรับพฒันาความแข็งแรงของกลา้มเนืDอ โดยปกติหากเราให้เวลาแก่ร่างกาย เพื)อการ
ปรับตวัประมาณ 1 เดือน ทาํให้ร่างกายทาํงานในขีดความสามารถธรรมดาใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
นั)นคือ ร่างกายมีความแขง็แรงเพิ)มขึDน  ขีดความสามารถก็สูงขึDนดว้ย   
 4. การเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื(อ (Muscle Endurance)  
  ในการเสริมสร้างความอดทนหรือทนทานของกลา้มเนืDอ เท่ากบัเป็นการเสริมสร้าง 
การทาํงานของระบบไหลเวยีนเลือด ระบบหายใจ และระบบกลา้มเนืDอ ให้ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
การฝึกเพื)อเสริมสร้างคุณสมบติัดงักล่าว  ก็คลา้ยกบัการฝึก เพื)อเสริมสร้างความแขง็แรง   
 5. การเสริมสร้างความคล่องตัว (Agility)  
  ความคล่องตวัมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติักิจกรรมทุกอย่าง โดยเฉพาะอยา่งยิ)ง
กิจกรรมที)ตอ้งอาศยัการเปลี)ยนทิศทางหรือเปลี)ยนตาํแหน่งของร่างกาย  ที)ตอ้งการความรวดเร็ว 
และถูกตอ้ง เช่น การออกวิ)งได้เร็ว หยุดไดเ้ร็ว และเปลี)ยนทิศทางการเคลื)อนที)ได้รวดเร็ว ฉะนัDน  
ความคล่องตวัจึงเป็นพืDนฐานของสมรรถภาพทางกาย  และเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเล่นกีฬาหลายอย่าง  
เช่น บาสเกตบอล แบดมินตนั ยมินาสติก ฟุตบอล วอลเลยบ์อล เป็นตน้ 
 6. การเสริมสร้างความอ่อนตัว (Flexibility)  
  ความอ่อนตวั หมายถึง  พิกดัการเคลื)อนไหวของขอ้ต่อ ความสามารถของขอ้ต่อต่าง ๆ 
ในการเคลื)อนไหวไดอ้ย่างกวา้งขวาง ก็คือ ความสามารถในการอ่อนตวั และการเคลื)อนไหวใด ๆ  
ถา้ไม่ไดท้าํบ่อย ๆ จะมีผลทาํใหก้ลา้มเนืDอและเนืDอเยื)อที)อยูบ่ริเวณนัDนเสียความสามารถในการยืดตวั  
จึงทาํใหก้ารอ่อนตวัไม่ดีไปดว้ย  และทาํใหมี้ไขมนัสะสมอยูใ่นร่างกายเพิ)มขึDน   
 
สมรรถภาพทางกลไก  
  
 สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง ความสามารถของร่างกายที)จะช่วยให้บุคคลสามารถ
ประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะการเล่นกีฬาไดดี้ โดยมีองคป์ระกอบ ดงันีD  
 1.  ความคล่องตวั (Ability) หมายถึง ความสามารถในการเปลี)ยนทิศทางในการเคลื)อนที)
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทัDงสามารถควบคุมการเคลื)อนไหวนัDนได ้
 2. การทรงตวั (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายเอาไวไ้ด ้
ทัDงในขณะอยูก่บัที)และเคลื)อนไหว 
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 3. การประสานสัมพนัธ์ (Coordination) หมายถึง ความสามารถในการเคลื)อนไหวอยา่ง
ราบรื)น กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึ) งเป็นการทาํงานที)ประสานสัมพนัธ์กนัระหวา่งตา มือ และ
เทา้ เช่น การตีลูกปิงปอง 
 4. พลงักลา้มเนืDอ (Power) หมายถึง ความสามารถของกลา้มเนืDอส่วนใดส่วนหนึ)งหรือ
หลาย ๆ ส่วนของร่างกาย ในการหดตวัเพื)อทาํงานดว้ยความเร็วสูง เช่น การยืนอยูก่บัที) การกระโดด
ไกล การทุ่มลูกนํDาหนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยนืกระโดดไกล 
 
 5. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) หมายถึง ระยะเวลาที)ร่างกายใช้ในการ
ตอบสนองต่อสิ)งเร้าต่างๆ เช่น แสง เสียง 
 6. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื)อนที)จากที)หนึ) งไปยงัอีกที)หนึ) งได้
อยา่งรวดเร็ว 
 
ประโยชน์ของการพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 
 สมรรถภาพทางกายสามารถสร้างขึDนไดด้ว้ยการทาํให้ร่างกายไดอ้อกกาํลงักายหรือมีการ
เคลื)อนไหวเท่านัDน  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ)งที)เกิดขึDนได้และหายไปได้  การที)เราจะรักษาให้
ร่างกายมีสมรรถภาพคงอยูเ่สมอนัDน  จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเป็นประจาํเพื)อให้มีสมรรถภาพ
ทางกายที)คงสภาพและเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดียิ)ง ๆ  ขึDน  ไปอีกดว้ย  นอกจากนีD
แลว้ยงัเป็นประโยชน์ในการป้องกนัโรคภยัเบียดเบียน  โดยเฉพาะโรคที)เกิดจากการขาดการออก
กาํลงักายไดอี้กดว้ย   
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 ประโยชน์ทั�วไป  
 ทาํใหท้รวดทรงดี  ร่างกายมีความตา้นทานโรค  ระบบต่างๆ  ทาํงานมีประสิทธิภาพยิ)งขึDน 
การตดัสินใจดีขึDน  และมีทกัษะดีขึDน  
 ประโยชน์ทางร่างกาย  
 กลา้มเนืDอมีความแข็งแรง มีความทนทาน อตัราการเตน้ของหวัใจจาํนวนครัD งนอ้ยลง  แต่
การสูบฉีดของหวัใจมีประสิทธิภาพเพิ)มขึDน  การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายดีขึDน  ความอ่อนตวัดี
ขึDน กลา้มเนืDอฉีกขาดไดย้าก  พลงักลา้มเนืDอสูงขึDน การทรงตวัดีขึDน  ความสัมพนัธ์ในการใชมื้อใช้
เทา้ดีขึDน  การประกอบกิจกรรมในแง่  ทุ่ม  พุง่  ขวา้ง  กระโดด  มีประสิทธิภาพยิ)งขึDน   
  ประโยชน์ทางเกี�ยวกบัประกอบอาชีพ   
  เป็นที)ยอมรับกันว่าสมรรถภาพทางกายมีบทบาทและมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดต่อการ
ทาํงานทุกอาชีพ  เนื)องจากการมีสมรรถภาพทางกายดีช่วยให้คนเราสามารถประกอบอาชีพไดเ้ป็น
ระยะเวลานานและมีปริสิทธิภาพสูง  นอกจากนีD ยงัช่วยให้คนเรามีความสามารถที)จะต่อสู้กบัความ
ยุ่งยากในชีวิตไม่เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์  และสามารถปรับจิตใจและอารมณ์ให้เหมาะกบั
สภาพของแต่ละบุคคลได ้ สมรรถภาพทางกายจึงเป็นปัจจยัที)สาํคญัต่อการประกอบอาชีพ  
 ประโยชน์ต่อด้านสังคม   
 ถา้หากเยาวชนทุกคนเห็นความสําคญัของสมรรถภาพทางกาย และพยายามเสริมสมรรถ
ภพทางกายให้ดีอยู่เสมอจนกระทั)งเป็นผูใ้หญ่  ย่อมจะเป็นกาํลงัสําคญัของประเทศต่อไปภายหน้า  
อนัจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวม   
 ประโยชน์ด้านการกฬีา   
 ในการคดัเลือกนกักีฬาเพื)อทาํการแข่งขนัระดบันานาประเทศ  หรือ  ระดบัโลก  ปัจจยั
สาํคญัที)จะตอ้งเนน้ก็คือ   สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่  คงไม่มี
ใครคดัเลือกนกักีฬาที)เก่ง แต่สมรรถภาพทางกายไม่ดีเพราะขาดการฝึกซ้อม  แต่ถา้หากมีนกักีฬาที)
ชนะเลิศและมีสถิติใกลเ้คียงกนั  แน่นอนผูท้าํการคดัเลือกก็ตอ้งเลือกนกักีฬาที)มีสมรรถภาพทางกาย
ดีกวา่  โดยทาํการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละดา้น   
 
 
 
 
 
 



148 
 

แบบวดัการคิดวจิารณญาณ 
ระดับชั(นมัธยมศึกษาปีที� 3    จํานวน 40 ข้อ    เวลา 1 ชั�วโมง 

 
คําชี(แจง ให้นักเรียนอ่านเรื�องต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 1-4 
 
  พ่อแม่ที)คอยบอกห้ามลูก ๆ ไม่ให้ไปนั)งติดหน้าจอทีวีอยู่ปากเปียกปากแฉะ นับว่าทาํ
ถูกตอ้งแลว้ เพราะการนั)งดูจอแกว้ใกลห้รือดูทีวีจอโตเกินไปเป็นโทษ จะดูไม่ค่อยรู้เรื)องเป็นที)น่า
แปลกวา่ ยิ)งเครื)องรับโทรทศัน์ไดรั้บการพฒันาให้เลิศเลอขึDนเท่าใด จนมีจอโตใหญ่เกือบเท่าคนจริง 
แต่ดูแลว้กลบัยิ)งเขา้ใจผดิๆถูกๆหนกัขึDน ดร.ไบรอน รีฟ ศาสตราจารยว์ิชาสื)อสารมวลชนเปิดเผยผล
การศึกษาวา่ ยิ)งนั)งชมโทรทศัน์ใกลติ้ดเท่าไร ก็ยิ)งดูไม่ค่อยรู้เรื)องมากขึDน คนที)ดูห่างหนา้จอแค่ 3 ฟุต 
ตามวัไปจบัจอ้งอยูแ่ต่ภาพตรงหน้า มากกว่าคนที)นั)งดูอยู่ห่างออกไป จึงไม่ค่อยเขา้ใจเรื)องราว อาจ
เป็นเพราะคนดูชิดจอ มวัแต่จบัจอ้งอยูก่บัภาพและเสียงจนไม่ทนัแยกแยะเรื)องราววา่อะไรเป็นอะไร
เขากล่าววา่ หากเป็นรายการพวกตลกหรือละครก็ไม่เป็นไร แต่หากเป็นรายการข่าวหรือโฆษณาซึ) ง
ตอ้งตัDงใจชม  ควรจะนั)งไวใ้หห่้างจอสักหน่อย หรืออยา่ไปดูเครื)องรับจอใหญ่เกินไป 
 
 

1.  การนั)งชมโทรทศัน์ใกล้ๆ ก่อใหเ้กิดผลอยา่งไร  
  ก.  ทาํใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนมากขึDน  
  ข.  ทาํใหเ้ขา้ใจเรื)องที)กาํลงัติดตามมากขึDน 
  ค.  ทาํใหไ้ม่ค่อยเขา้ใจเรื)องราวที)กาํลงัชม  
  ง.  ทาํใหเ้กิดความตื)นเตน้ในการชมรายการมากขึDน 
 
 

2.  รายการประเภทใดที)ควรนั)งห่างจอโทรทศัน์ในระยะพอสมควร 
  ก.  ละครสัDน   
  ข.  การแสดงตลก  
  ค.  ข่าวและโฆษณา  
  ง.  การแสดงคอนเสิร์ต 
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3.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  
  ก.  การจอ้งมองภาพจากโทรทศัน์จอใหญ่นานๆทาํใหส้ายตาเสื)อมได ้
  ข.  การชมรายการบนัเทิงควรใชโ้ทรทศัน์ที)มีจอขนาดใหญ่ภาพจะชดัขึDน 
  ค.  การชมรายการที)มีเนืDอหาที)ตอ้งการสื)อสารในเวลาสัDนๆควรตัDงใจใหม้าก 
  ง.  การที)พอ่แม่คอยหา้มลูกๆไม่ใหน้ั)งติดหนา้จอเป็นเรื)องจูจี้D ขีDบ่นธรรมดาๆ 
 

4.  ขอ้ความนีD  ใหค้วามรู้เกี)ยวกบัอะไร  
  ก.  วธีิการชมรายการโทรทศัน์ใหรู้้เรื)อง  
  ข.  วธีิการนั)งชมรายการทางโทรทศัน์ 
  ค.  วธีิเลือกชมรายการทางโทรทศัน์  
  ง.  ลกัษณะของรายการทางโทรทศัน์ 
 

อ่านเรื�องต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 5-8 
 

  ดอกไม้ตูมบานสยายกลิ)น เหี)ยวแห้งและร่วงหล่นตายไปสิDน เช่นเดียวกับมนุษย์เรา
เหมือนกนั จะผิดกนั  ก็แต่ว่าดอกไมจ้ะหอมได้ก็เป็นบางชนิดที)ธรรมชาติได้บญัญติัไวใ้ห้หอม  
ส่วนมนุษยอ์าจจะหอมไดทุ้กคน  แต่มนุษย ์จะพาความหอมมาสู่ตนไดโ้ดยการกระทาํของตนเอง 
    (ม.จ.อากาศดาํเกิง รพีพฒัน์: อาํนาจกฎธรรมดา) 
 
5. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  
  ก.  ดอกไมทุ้กชนิดมีกลิ)นหอมตามธรรมชาติ 
  ข. การทาํความดีทาํใหม้นุษยไ์ดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
  ค.  ความหอมของดอกไมเ้ปรียบไดก้บักลิ)นกายของมนุษย ์
  ง.  มนุษยส์ามารถพาความหอมมาสู่ตนไดด้ว้ยการหมั)นรักษาความสะอาด 
 

6.  “ดอกไมตู้มบาน”ในที)นีD เปรียบไดก้บัอะไร  
  ก.  มนุษยห์อม-เหมน็   
  ข.  มนุษยผ์ูช้าย-ผูห้ญิง 
  ค.  มนุษยท์าํดี-ทาํชั)ว   
  ง.  มนุษยอ์ายนุอ้ย-อายมุาก 
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7.  ผูเ้ขียนมีความมุ่งหมายอะไร  
  ก.  แนะนาํ    
  ข.  สั)งสอน  
  ค.  ตกัเตือน   
  ง.  ใหข้อ้คิด 
8.  สิ)งใดสาํคญัที)สุดสาํหรับมนุษย ์ 
  ก.  การกระทาํ    
  ข.  การกระจายกลิ)นหอม  
  ค.  การสร้างความหอม   
  ง.  การพาความหอมมาสู่ตน 
 

อ่านเรื�องต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 9 - 11 
 

  “การศึกษาจะสร้างคนให้มีความสุข เพราะว่าความสุขเป็นแกนของจริยธรรม ในทาง
พุทธศาสนานัD น  คนมีจริยธรรมได้ต้องมีความสุขเป็นหลักด้วย ถ้าคนไม่มีความสุขแล้วจะมี
จริยธรรมได้ยาก คนที)มีความสุขย่อมมีความโน้มเอียงที)จะแผ่ความสุขไปให้ผูอื้)น ไม่ว่าจะรู้ตวั
หรือไม่ก็ตาม” 
 
9.  จากขอ้ความดงักล่าว ผูเ้ขียนมีเจตนากล่าวถึงสิ)งใด  
  ก.  คนที)มีการศึกษา จะดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
  ข.  ควรมีความสุขอยา่งมีสติ เพื)อที)จะไดแ้ผค่วามสุขใหค้นอื)นดว้ย 
  ค.  การจดัการศึกษาตอ้งใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามตอ้งการ 
  ง. ความสุขเป็นสิ)งสาํคญัในการดาํเนินชีวติที)ดี ดงันัDนการศึกษาตอ้งสร้างคนใหมี้ 
   ความสุข 
 

10.  สิ)งที)สาํคญัที)สุดในขอ้ความคือขอ้ใด  
  ก.  จริยธรรม    
  ข.  ความสุข  
  ค.  การศึกษา   
  ง.  พระพุทธศาสนา 
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11.  จากขอ้ความ นกัเรียนจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อของตนเองไดอ้ยา่งไร  
  ก.  ทาํตนเช่นเดิมก็มีความสุขดีแลว้ 
  ข. ตัDงใจศึกษาเล่าเรียนเพื)อใหมี้ความสุข 
  ค.  ทาํตนใหมี้ความสุขเพื)อแผค่วามสุขใหเ้พื)อน 
  ง.  ทาํตนใหมี้ความสุขโดยไม่สร้างความทุกขใ์หผู้อื้)น 
 

อ่านข้อความที�กาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 12-14 
 
 

  ฟาก หมายถึง ไมป้พูืDนเรือนที)ทาํจากลาํไมไ้ผเ่ป็นตน้ที)ผา่แลว้สับใหแ้ตกออกเป็นอนัเล็ก  ๆ
แต่ไม่ขาดจากกนั แลว้แบคว ํ)าออกเป็นแผน่ ปูเป็นพืDนเรือน พืDนเรือนสมยัปัจจุบนัเปลี)ยนไปไม่ไดใ้ช้
ไมไ้ผปู่แลว้คนสมยัใหม่อาจจะไม่รู้จกั 
 
12.  ขอ้ความที)กาํหนดใหก้ล่าวถึงสิ)งใดเป็นสาํคญั  
  ก.  ฟากทาํจากไมไ้ผ ่   
  ข.  ฟากถูกสับใหแ้ตกแต่ไม่ขาด 
  ค.  ฟากเป็นส่วนสาํคญัของบา้น  
  ง.  ฟากใชปู้พืDนเรือนจนถึงปัจจุบนั 
 

13.  ขอ้ความใดมีความหมายสัมพนัธ์กบัขอ้ความที)กาํหนดให ้ 
  ก.  คนละฟากฟ้า    
  ข.  สะพานขา้มฟาก  
  ค.  ฟากนีDนํDาท่วม   
  ง.  เถียงคาํไม่ตกฟาก 
 

14.  คู่ใดมีความสัมพนัธ์กนัตามเนืDอหาในขอ้ความที)กาํหนดใหม้ากที)สุด  
  ก.  ฟาก- ฝั)ง    
  ข.  ฟาก- พืDนเรือน  
  ค. ไมไ้ผ-่ ฝา   
  ง.  ไมไ้ผ-่พืDนเรือน 
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อ่านข้อความที�กาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 15 - 17 
 

“จงนึกไวใ้หเ้สมอวา่ เงินทองที)แลเห็นมากๆ ไม่ไดเ้ป็นของหามาไดโ้ดยง่ายเหมือนเวลาที)จ่ายไปง่าย
นัDนเลย” 
 
15.  ขอ้ความนีD มีจุดมุ่งหมายตรงกบัขอ้ใด  
  ก.  แนะนาํ    
  ข.  สั)งสอน  
  ค.  ตกัเตือน   
  ง.  วา่กล่าว 
 

16.  จากขอ้ความสิ)งใดที)กระทาํไดย้ากที)สุด  
  ก.  การหาเวลา    
  ข.  การใชจ่้ายเงินทอง  
  ค.  การหาเงินทอง   
  ง.  การเห็นคุณค่าของเงินทอง 
 
17. ขอ้คิดที)ไดจ้ากขอ้ความตรงกบัขอ้ใด  
  ก.  ควรอดทนทาํมาหากินเพื)อให้ไดเ้งินทองมา 
  ข.  ควรใชจ่้ายตามสบายเพราะเงินทองหาไดง่้ายๆ 
  ค. เงินทองเป็นของหายากควรใชจ่้ายอยา่งประหยดั 
  ง.  ควรเห็นคุณค่าของเงินทองใหม้ากๆไม่ควรนาํมาใชจ่้าย 
 

18.  ในขณะที)นกัเรียนยงัไม่มีรายได ้ควรปฏิบติัอยา่งไร  
  ก.  ไม่ใชจ่้ายสิ)งใดๆ   
  ข.  ทาํตนตามปกติ 
  ค.  หารายไดพ้ิเศษ   
  ง.  ช่วยพอ่แม่ประหยดั 
 

19.  “เราควรรับประทานอาหารที)ปรุงสุกแลว้ทุกครัD ง” เหตุผลในขอ้ใดที)ทาํใหข้อ้ความนีD น่าเชื)อถือ 
  ก.  เป็นสิ)งที)คนทั)วไปปฏิบติัอยูแ่ลว้ 
  ข.  เป็นคาํเตือนจากสื)อต่าง ๆ 
  ค.  อาหารที)ยงัไม่สุกจะทาํใหพ้ยาธิเขา้สู่ร่างกายได ้
  ง.  อาหารที)สุกอร่อยกวา่อาหารสุกๆดิบ ๆ 
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20.  “ทางสหภาพยโุรป (อีย)ู ไดต้รวจพบสินคา้เกษตรและอาหารที)ไทยส่งออกนอกไม่ผา่น 
 มาตรฐานสุขอนามยัหลายรายการ” จากสถานการณ์ดงักล่าว ปัญหาคืออะไร 
  ก.  สินคา้เกษตรและอาหารไทยไม่ปลอดภยั 
  ข.  สินคา้เกษตรและอาหารไทยราคาแพง 
  ค.  อียไูม่ตอ้งการสินคา้เกษตรและอาหารของไทย 
  ง.  ประเทศไทยตอ้งรับสินคา้เกษตรและอาหารไทยคืน  
 

21.  “หากจะสืบสาวประวติัของแปรงสีฟันก็ไดว้า่ จีนเป็นประเทศแรกที)ประดิษฐแ์ปรงสีฟันชนิด 
 ที)มีขนและดา้มถือ เมื)อปี พ.ศ. 2033 หากเทียบกบัยคุสมยัของไทยก็อยูใ่นสมยัอยธุยา  
 หลงัรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไม่นานนกั” 
 ขอ้ใดเป็นการสรุปใจความสาํคญัของขอ้ความที)กาํหนดให้ 
  ก.  แปรงสีฟันชนิดที)มีขนและดา้มถือ 
  ข.  จีนเป็นประเทศแรกที)ประดิษฐแ์ปรงสีฟันชนิดที)มีขนและดา้มถือ  
  ค.  หากจะสืบประวติัของแปรงสีฟันก็ไดว้า่ จีนเป็นประเทศแรกที)ประดิษฐ์แปรงสีฟัน 
  ง.  หากเทียบกบัยคุสมยัของไทยก็อยูใ่นสมยัอยธุยา หลงัรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร 
   โลกนาถ  

 
อ่านข้อความต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 22-24 
 
  หอเอนแห่งเมืองปิซาประเทศอิตาลี เป็นหอคอยหินอ่อนที)พิสดาร สูง 54 เมตร (181 ฟุต) 
มี 8 ชัDน แต่ละชัDนมีเสาหินอ่อนที)สลกัลวดลายวิจิตรรองรับ ไดล้งมือสร้างเมื)อ พ.ศ. 1717 (ค.ศ. 1174) 
ไปเสร็จในปี พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1350) ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ) งเป็นสิ)งก่อสร้างที)ใชเ้วลาสร้างนาน
ที)สุดในโลก ความน่ามหัศจรรย ์ อีกอย่าง คือ เมื)อเริ)มสร้างได ้4-5 ชัDน หอนีD เริ) มเอียง แต่ไม่ถึงกบั
พงัทลายลงมา เพราะแรงที)จุดศูนยถ่์วง เมื)อลากดิ)ง ลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยงัทรงตวัอยูไ่ดเ้มื)อ
สร้างเสร็จ ยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ)งของฐานถึง 4 เมตร (14 ฟุต) และหอเอนนีD ช่วยให้กาลิเลโอ 
นกัวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูมี้ชื)อเสียงของโลก ไดท้ดลองเรื) องอตัราเร็วของเทหวตัถุ ที)ตกลงมา
จากที)สูง 
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22.  เพราะเหตุใดที)หอเอนเมืองปิซาไม่พงัทลายลงมา  
  ก.  เพราะมีเสาที)ทาํดว้ยหินอ่อนรองรับ 
  ข.  เพราะมีฐานที)มั)นคงแขง็แรงรองรับ 
  ค. เพราะยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ)งของฐาน 
  ง.  เพราะแรงที)จุดศูนยถ่์วงเมื)อลากดิ)งลงมาไม่ออกนอกฐาน 
 

23.  กาลิเลโอ ใชห้อเอนปิซาทดลองเกี)ยวกบัสิ)งใด  
  ก.  ความเร็วของแสง   
  ข.  ความเร็วของเสียง 
  ค.  ความเร็วของวตัถุที)ตกลงจากที)สูง  
  ง.  ความเร็วของวตัถุที)พุง่ขึDนไปบนทอ้งฟ้า 
 

24.  หอเอนเมืองปิซ่า ไดรั้บยกยอ่งในดา้นใด  
  ก.  เป็นหอเอนที)ใหญ่ที)สุดในโลก  
  ข.  เป็นพิพิธภณัฑที์)ใหญ่ที)สุดในโลก 
  ค.  เป็นสิ)งก่อสร้าง ที)สวยงามที)สุดในโลก  
  ง.  เป็นสิ)งก่อสร้างที)ใชเ้วลาสร้างนานที)สุดในโลก 
 
 

อ่านข้อความต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 25 - 27 
 
  แผน่ดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื)อนตวัโดยฉบัพลนัของเปลือกโลก 
ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหวมกัเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก 
การเคลื)อนตวัดงักล่าว เกิดขึDนเนื)องจากชัDนหินหลอมละลาย ที)อยูภ่ายใตเ้ปลือกโลก ไดรั้บพลงังาน
ความร้อนจากแกนโลก และลอยตวัผลกัดนัให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทาํให้เปลือกโลก
แต่ละชิDนมีการเคลื)อนที)ในทิศทางต่าง ๆ กนัพร้อมกบัสะสมพลงังานไวภ้ายใน บริเวณขอบของชิDน
เปลือกโลกจึงเป็นส่วนที)ชนกนัเสียดสีกนั หรือแยกจากกนั หากบริเวณขอบของชิDนเปลือกโลกใดๆ 
ผา่นหรืออยูใ่กลก้บัประเทศใดประเทศนัDน ก็จะมีความเสี)ยงต่อภยัแผน่ดินไหวสูง เช่น ประเทศญี)ปุ่น
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด ์เป็นตน้ 
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25.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของแผน่ดินไหว  
  ก.  การเคลื)อนตวัของเปลือกโลก  
  ข.  ขอบของเปลือกโลกแยกจากกนั 
  ค.  ชัDนหินใตเ้ปลือกโลกหลอมละลาย  
  ง.  การสะสมพลงังานของเปลือกโลก 
 

26.  แผน่ดินไหว มกัจะทาํใหเ้กิดสิ)งใดตามมา  
  ก. แผน่ดินถล่ม    
  ข.  พายพุดัถล่ม  
  ค.  ภูเขาไฟระเบิด   
  ง.  นํDาท่วมฉบัพลนั 
 

27.  ส่วนใดของโลกเกี)ยวขอ้งกบัแผน่ดินไหวมากที)สุด  
  ก.  เปลือกโลก    
  ข.  ขอบโลก  
  ค.  ใตพ้ืDนโลก   
  ง.  ผวิโลก 
 
อ่านข้อความต่อไปนี(แล้วตอบคําถามข้อ 28-30 
 
  งานดีเป็นอนุสาวรียอ์นัควรภาคภูมิใจของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์รานีD เกิดมาก็เพื)อจะตาย 
การเกิดและการตายของมนุษยเ์ป็นการเดินทางจากหลกัหนึ)งไปสู่อีกหลกัหนึ)ง เราเริ)มตน้ตัDงแต่แรก
เกิดและถึงที)หมายเมื)อวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ) งทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเวน้ ไม่มีการ
หลีกเลี)ยงได ้ความดีจึงเป็นอยา่งเดียวที)เราจะเหลือไวใ้หป้รากฏกาํกบัชื)อของเราภายหลงัที)ร่างกายได้
สูญสิDนไปแลว้ 
       (พ.เนตรรังษี) 
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28.  คาํวา่ “อนุสาวรีย”์ ในที)นีDหมายถึงอะไร  
  ก.  สถานที)เตือนใจใหร้ะลึกถึงความดี 
  ข.  สร้างสถานที)ไวเ้ป็นหลกัฐานการทาํความดี 
  ค.  คนรุ่นหลงัไดส้ร้างสถานที)ฝังศพไวใ้หค้นที)ทาํดี 
  ง.  การทาํความดีอยูค่งทนถาวรและมีคนยกยอ่งสรรเสริญ 
 

29.  ผูเ้ขียนตอ้งการกล่าวถึงอะไรมากที)สุด  
  ก.  ใหห้มั)นทาํความดีเพราะความดีจะคงอยูย่นืยง 
  ข.  ใหส้ร้างอนุสาวรียก่์อนเสียชีวติเพื)อระลึกถึงการทาํดี 
  ค. ใหจ้ารึกความดีไวเ้ป็นหลกัฐานที)เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ง.  การทาํงานดีเท่ากบัเป็นการสร้างอนุสาวรียใ์หก้บัตนเอง 
 

30.  สิ)งใดสาํคญัที)สุดสาํหรับมนุษย ์ 
  ก.  อนุสาวรีย ์   
  ข.  ความภาคภูมิใจ  
  ค.  ความดี   
  ง.  ร่างกาย 
 
อ่านเรื)องที)กาํหนดให้ต่อไปนีD  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 31 – 34 
 
  ตอนนีDพวกญาติ ๆ ของฉนักาํลงัจบักลุ่มนินทาวา่ร้ายดอกดาวกระจายที)เขา้มาอยูท่่ามกลาง
ดอกเดซี)สีขาวสะอาด หลายวนัมาแลว้ที)ดาวกระจายเศร้าหมองไม่ยิDมแยม้ร่าเริงเหมือนเดิม คงจะเป็น
คราวเคราะห์ที)เมล็ดดาวกระจายถูกลมพดัมากตกลงที)หมู่ดอกเดซี) แลว้เจริญเติบโตขึDนจนออกดอกสี
เหลือง ฉนัตอ้งคอยปลอบใจดาวกระจายเสมอ เมื)อเห็นเธอมีใบหนา้หมองลงทุกที แลว้ยงัตอ้งคอย
ห้ามญาติ ๆ ไม่ให้วา่เธออีก แต่เรื)องราว ที)ดาวกระจายมาขึDนผิดที) แลว้มาแบ่งอาหารจากพวกเราไป
กลบัเป็นเรื)องใหญ่ขึDนไปทุกที เพราะดอกไมอื้)น ๆ ที)อยูใ่นสวนรู้เรื)องเขา้ บางพวกก็เห็นใจเรา แต่
บางพวกก็วา่กล่าวเรา 
  เช้าวนัหนึ) ง ฉันเห็นคนสวนค่อย ๆ บรรจงเอาต้นดาวกระจายออก นําไปปลูกยงักลุ่ม
ดาวกระจายที)ถูกจดัไวอ้ย่างสวยงามอีกมุมหนึ) งในสวน ฉันรู้สึกโล่งใจเหลือเกินที)สถานการณ์ดี
ขึDนมาได ้
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31.  ดอกดาวกระจายขยายพนัธ์ุโดยวธีิการใด 
  ก.  ตอน  
  ข.  ต่อกิ)ง 
  ค.  ปักชาํ  
  ง.  เพาะเมล็ด 
 
32.  “ฉนั” ในเรื)องที)อ่านหมายถึงขอ้ใด  
  ก.  ดอกเดซี)  
  ข.  ดอกหญา้ 
  ค.  ดอกกุหลาบ  
  ง.  ดอกดาวกระจาย 
    
33.  ดอกเดซี)ไม่พอใจดอกดาวกระจายเพราะเหตุใด 
  ก.  สวยกวา่   
  ข.  กินจุกวา่ 
  ค.  มาแยง่อาหารกิน   
  ง.  มีกลิ)นหอมกวา่ 
 
34.  ขอ้ใดถูกตอ้ง  
  ก.  ดอกเดซี)ตอ้งการใหด้อกดาวกระจายไปอยูที่)อื)น    
  ข.  คนสวนนาํดอกดาวกระจายมาปลูกรวมกบัดอกเดซี) 
  ค.  ดอกดาวกระจายคิดหาวธีิโตต้อบที)ถูกดอกเดซี)รังแก   
  ง.  ดอกดาวกระจายรู้สักดีใจและอบอุ่นที)ไดอ้ยูท่่ามกลางดอกเดซี) 
 

 
อ่านขอ้ความต่อไปนีD  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 35-36 
 
 กา้นถีบจกัรยานมีกิ)งซ้อนทา้ย  ถนนที)ไปบา้นที)อยู่เชิงเขาไม่มีรถมากนกั กา้นถีบรถจกัรยาน
กลางถนนดว้ยความเร็ว กิ)งร้องเตือนกา้นบอกใหถี้บรถชา้ ๆ กา้นบอกวา่ไม่เป็นไรหรอก รถไม่มีเลย 
ทนัใดนัDนมีววัตวัหนึ)งวิ)งตดัหนา้รถจกัรยานอยา่งกะทนัหนั กา้นห้ามลอ้รถอยา่งรวดเร็ว รถจึงแฉลบ
ลงไปที)ป่าละเสาะขา้งทาง แลว้เลยไปชนตน้ไมใ้หญ่ 
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35. การกระทาํของกา้น แสดงวา่กา้นขาดวนิยัในดา้นใด 
  ก. วนิยัในตนเอง   
  ข. วนิยัในการจราจร 
  ค. วนิยัในการเที)ยว   
  ง. วนิยัในการทาํงาน 
 
36. เรื)องนีD ใหข้อ้คิดในเรื)องใด 
  ก. พระไม่เขา้ขา้งคนผดิ   
  ข. ความเร็วทาํใหชี้วติตื)นเตน้ 
  ค. ความประมาทนาํมาซึ) งความหายนะ  
  ง. ความเชื)อมั)นยอ่มพน้อนัตราย 
 
37.  “คนในทอ้งถิ)นบา้นเรามีความรู้ที)สืบทอดต่อกนัมา อาทิ การทาํนา การปลูกมนัสําปะหลงั การ

ปลูกขา้วโพด  เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดการไดติ้ดต่อแลกเปลี)ยนคา้ขายกบัพอ่คา้นอกทอ้งถิ)น” 
 ขอ้ความนีDสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
  ก. การทาํสวนของคนในทอ้งถิ)น 
  ข. ความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถิ)น 
  ค. การติดต่อสื)อสารของคนในทอ้งถิ)น 
  ง. การประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิ)น 
 
อ่านขอ้ความต่อไปนีD  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 38-40 
  
 ในอดีตลาํคลองในชุมชนมีความใส สะอาด มองเห็นทิวทศัน์ที)สวยงาม มีสัตวน์ํD ามากมาย 
แต่ในสภาพปัจจุบนันีD  ความสวยงามของธรรมชาติไดล้ดนอ้ยลงไปมาก บริเวณริมฝั)งนํD ามีบา้นเรือน
และร้านอาหารจาํนวนมาก ทาํให้ปิดบงัความงดงามของธรรมชาติ นอกจากนีD ผลกระทบจาก
ร้านอาหารริมฝั)งจะก่อใหเ้กิดมลภาวะทางนํDามากมาย เช่น คราบนํDามนั ขยะมูลฝอย ถา้ไม่ร่วมกนัเสีย
แต่วนันีD  ในอนาคตลาํคลองอาจจะเน่าเสียก็เป็นได ้ 
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38.   ขอ้ใดกล่าวถึงประเด็นที)สาํคญัของบทความที)กาํหนดให ้
  ก. ร้านอาหาร ทาํใหเ้กิดปัญหานํDาเสีย 
  ข. ปัจจุบนันํDาในลาํคลองเน่าเสีย ยากต่อการแกไ้ข 
  ค. สัตวน์ํDา จะไดกิ้นเศษอาหารที)ทิDงจากร้านอาหาร 
  ง. ร้านอาหารต่าง ๆ ช่วยใหล้าํคลองดูสวยงาม 
 
39.  มลภาวะทางนํDาที)กล่าวถึงในบทความนีD  มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
  ก. ร้านอาหารมากเกินไป 
  ข. สัตวน์ํDาที)ลดจาํนวนลง  
  ค. จาํนวนคนที)อาศยัอยูริ่มฝั)งนํDา 
  ง. จาํนวนขยะจาํนวนมากในลาํคลอง 
 
40.  บทความนีD มีจุดมุ่งหมายในการสอนสิ)งใด 
  ก. คุณค่าของนํDา 
  ข. การอนุรักษแ์ม่นํDาลาํคลอง 
  ค. รณรงคก์ารท่องเที)ยวในจงัหวดั 
  ง. การยอมรับการเปลี)ยนแปลงที)เกิดขึDน 
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แบบวดัผลสัมฤทธิbทางการเรียน เรื�อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั(นมัธยมศึกษาปีที� 3 จํานวน 30 ข้อ เวลา 1 ชั�วโมง 
...................................................................................................................................................... 

คําชี(แจง จงเลือกคาํตอบที)ถูกตอ้ง 
 
1. เพราะเหตุใดหลงัการออกกาํลงักายตอ้งมีการผอ่นคลายกลา้มเนืDอ และควรนั)งพกัสักครู่ 
  ก. เพื)อลดการหนา้มืด และลดการเตน้ของหวัใจ 
  ข. เพื)อใหห้วัใจ กลา้มเนืDอและอวยัวะต่าง ๆ ไดพ้กั 
  ค. เพื)ออบอุ่นร่างกายใหพ้ร้อมในการออกกาํลงักาย 
  ง. เพื)อใหก้ลา้มเนืDอมีความพร้อมในการออกกาํลงักาย 
 
2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. การพกัผอ่นที)ดีที)สุด คือการนอนหลบั 
  ข. การเที)ยวกลางคืนเป็นการพกัผอ่นที)เหมาะสม 
  ค. ระยะเวลาในการนอนหลบัของแต่ละช่วงวยัไม่แตกต่างกนั 
  ง. วยัรุ่นอาย ุ12 – 20 ปี ควรนอนหลบัวนัละไม่ตํ)ากวา่ 5 ชั)วโมง 
 
3. ความสามารถในการเปลี)ยนทิศทางการเคลื)อนไหวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หมายถึงขอ้ใด 
  ก. ความเร็ว 
  ข. การทรงตวั 
  ค. ความคล่องตวั 
  ง. การประสานสัมพนัธ์ 
 
4. การเลือกกิจกรรมในการออกกาํลงักายตอ้งพิจารณาความเหมาะสมดา้นใดบา้ง 
  ก. เพศ  อาย ุ
  ข. อาย ุความชอบ 
  ค. เพศ  ความชอบ 
  ง. เพศ อาย ุความชอบ 
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5. ขอ้ใดเป็นการทรงตวั 
  ก. การวิ)งซิกแซ็ก 
  ข. การตีลูกปิงปอง 
  ค. การขวา้งลูกเทนนิส 
  ง. กระโดดขึDนสูงแลว้ลงสู่พืDนโดยไม่ลม้ 
 
6. ขอ้ใดเป็นแนวทางในการวางแผนการพกัผอ่นที)เหมาะสม 
  ก. วางแผนเป็นรายสัปดาห์ ปฏิบติัไดจ้ริงและมีความชดัเจน 
  ข. วางแผนเป็นรายสัปดาห์ โดยขึDนอยูก่บัเวลาวา่งของแต่ละวนั 
  ค. วางแผนเป็นรายเดือน ใชเ้วลาช่วงเยน็ 3 – 4 ชั)วโมงก่อนนอนทุกวนั 
  ง. วางแผนเป็นรายเดือน ใชเ้วลาช่วงเชา้หลงัตื)นนอน 2 – 3 ชั)วโมงทุกวนั 
 
7. ขอ้ใดคือปัจจยัเสี)ยงต่อสุขภาพ 
  ก. การกระทาํของบุคคล 
  ข. การเดินทางมาโรงเรียน 
  ค. การดาํเนินชีวติประจาํวนั 
  ง. สถานการณ์ที)อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 
 
8. ขอ้ใดเป็นแนวทางป้องกนั เมื)อพบวา่สภาพอากาศในชุมชนมีมลพิษจาํนวนมาก 
  ก. ติดป้ายประกาศ เขตปลอดมลพิษ 
  ข. ใชเ้วลาอยู ่ณ ที)เกิดเหตุใหม้ากที)สุด 
  ค. แจง้เจา้หนา้ที) เพื)อหยดุตน้เหตุของมลพิษ 
  ง. แจง้ประธานชุมชนใหอ้พยพออกจากชุมชน 
 
9. ขอ้ใดเป็นพฤติกรรมเสี)ยงต่อการใชท้างเดินเทา้ 
  ก. เดินชิดซา้ย ไม่ลํDาเขา้มาบนถนน 
  ข. ใส่เสืDอผา้สีเขม้เดินในเวลากลางคืน 
  ค. ไม่ชวนเพื)อนพดูคุยระหวา่งขา้มถนน 
  ง. รีบขา้มถนนทนัทีเมื)อเห็นวา่ไม่มีรถผา่นมา 
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10.  ขอ้ใดคือการเจริญเติบโต 
  ก. เด็กเดินได ้ 
  ข.  ร่างกายสูงขึDน  
  ค. จากเดินสู่การวิ)ง  
  ง.   สามารถรับรู้เรื)องราวต่างๆ ไดม้ากขึDน  
 
11. ขอ้ใดคือการพฒันาการ 
  ก. ทารกเริ)มพดู  
  ข.   นํDาหนกัเพิ)มขึDน  
  ค. แขนขายาวกวา่เมื)อก่อน  
  ง. การอยูใ่นขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 
12.  การที)ทารกแสดงอาการดีใจ อาการโกรธนัDน เป็นพฒันาการประเภทใด 
  ก. ร่างกาย  
  ข. สังคม 
  ค. อารมณ์  
  ง. สติปัญญา 
  
13.  การเปลี)ยนแปลงที)เด่นชดัที)สุดของวยัสูงอายคืุอขอ้ใด 
         ก.  มีความสุขนอ้ยลง     
  ข.  รับประทานอาหารนอ้ยลง 
         ค.  สมรรถภาพทางเพศลดลง       
  ง.   เซลลต่์าง ๆ ในร่างกายมีจาํนวนลดลง 
 
14.  บุคคลในขอ้ใดมีพฒันาการดา้นสติปัญญาเป็นไปตามวยั 
  ก. เด็กชายเออาย ุ2 ปี สามารถใส่เสืDอผา้และสวมรองเทา้ได ้
  ข. เด็กหญิงบีอาย ุ3 ปี สามารถพดูและตอบโตก้บับุคคลอื)นได ้
  ค. เด็กชายเจอาย ุ4 ปี สามารถวิ)งกระโดดไดค้ล่องแคล่ววอ่งไว 
  ง. เด็กหญิงเอฟอาย ุ6 ปี สามารถพดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
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15.  ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนใหเ้ติบโตสมวยัมากที)สุด 
  ก. รับประทานอาหารเฉพาะผกัและผลไมเ้ท่านัDน 
  ข. นอนหลบัพกัผอ่นแต่พอประมาณ 4 - 5 ชั)วโมง 
  ค. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่อยา่งพอเพียงในแต่ละมืDอ 
  ง. ออกกาํลงักายลดความอว้นอยา่งหกัโหมเป็นประจาํทุกวนั 
 
16.  โดยปกติฟันนํDานมซี)แรกของทารกจะขึDนเมื)ออายปุระมาณกี)เดือน 
  ก. 4 - 5 เดือน 
  ข. 6 - 8 เดือน  
  ค. 9 - 11 เดือน  
  ง. 12 เดือนขึDนไป 
 
17.  เมื)อวยัรุ่นเกิดปัญหา ควรแกไ้ขอยา่งไรจึงจะเหมาะสมที)สุด 
  ก. ปรึกษาคนที)ไวใ้จได ้          
  ข. ทาํตวัใหส้นุกสนานร่าเริง   
    ค. พยายามข่มความรู้สึกเอาไว ้           
  ง.   ระบายออกตามใจที)ตนเองอยากจะปฏิบติั  
 
18.  กิจกรรมใดที)วยัรุ่นควรปฏิบติัเพื)อสร้างเสริมสุขภาพ 
  ก. เล่นกีฬาเป็นประจาํ    
  ข.   ทาํกิจกรรมที)ตนเองชอบ 
  ค. มีความคิดริเริ)มสร้างสรรค ์   
  ง. ขยนั และตัDงใจเรียนหนงัสือเสมอ 
 
19.  คนที)อารมณ์ร้อน เอาจริงเอาจงัทุกเรื)อง เอาแต่ใจตนเอง มกัจะเกิดผลกระทบอยา่งไร 
  ก. เกิดความสุข   
  ข. เกิดความทุกข ์
  ค. เกิดความทอ้แท ้   
  ง. เกิดความลม้เหลว 
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20. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปลี)ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม กบัพฒันาการ 
  ทางเพศ ขอ้ใดชดัเจนที)สุด 
  ก. ลกัษณะของวยัรุ่น  
  ข. การเปลี)ยนแปลงดา้นรูปร่าง 
  ค. การเล่นคลุกคลีกนัของผูช้ายและผูห้ญิง   
  ง. การหลั)งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อเมื)อเขา้สู่วยัรุ่น  
  
21.  ถา้นกัเรียนเขา้ใจถึงการเปลี)ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม กบัพฒันาการทาง 
 เพศเป็นอยา่งดีแลว้ จะมีผลดีอยา่งไร 
  ก. รู้จกัเลือกคบเพื)อน  
  ข. ไม่สงสัยในการเปลี)ยนแปลงของตน 
  ค. แยกตวัออกจากครอบครัว มีความเป็นผูใ้หญ่มากขึDน  
  ง. มีความคิดที)เป็นตวัของตวัเอง ผูใ้หญ่อาจมองวา่เป็นคนกา้วร้าว 
  
22.  สื)อชนิดใดที)มีส่วนทาํใหเ้กิดอาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศมากที)สุด 
  ก. วซีีดีลามก   
  ข. ภาพลามก   
  ค. หนงัสือลามก อนาจาร   
  ง. ภาพยนตร์ไทยที)มีฉากไม่เหมาะสม 
 
23.  ปัจจุบนัสื)อโฆษณาชนิดใดที)มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากที)สุด 
  ก. วทิย ุ   
  ข. แผน่พบั,ใบปลิว    
  ค. โปสเตอร์     
  ง. โทรทศัน์  
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24.  ผลจากการเชื)อคาํโฆษณาเรื)องอาหารและยาจะเกิดพฤติกรรมเสี)ยงในดา้นใด   
  ก.  พฤติกรรมดา้นเพศ  
  ข.  พฤติกรรมดา้นการบริโภค   
  ค.  พฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักาย  
  ง.  พฤติกรรมดา้นการจราจร  
 
25.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของการอ่านฉลากสูงสุด 
  ก. ทราบรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์  
  ข. ทราบราคา 
  ค. ทราบแหล่งผลิต  
  ง. ทราบคาํเตือน 
 
26.  เมื)อซืDอสินคา้ชาํรุดเราควรทาํอยา่งไร 
  ก. แจง้ตาํรวจ  
  ข. นาํสินคา้ไปคืน 
  ค. แจง้เจา้ของบริษทั  
  ง. นาํสินคา้ไปแจง้ร้านที)ซืDอ 
  
27.  เราควรซืDอสินคา้อยา่งไร 
  ก. ซืDอสินคา้ที)มีของแถม  
  ข. ซืDอสินคา้ที)ราคาถูก 
  ค. ซืDอสินคา้ตามคาํโฆษณา  
  ง. ซืDอสินคา้จากแหล่งผลิตที)เชื)อถือได ้
 
28.  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวมกัจะมาจากสาเหตุใด 
  ก. ความเครียด   
  ข.   ความคาดหวงัสูง 
  ค. ความรักที)มีมากเกินไป   
  ง.   ความวติกกงัวล เศร้าหมอง 
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29.  เหตุการณ์ใดจดัวา่เป็นความรุนแรงภายในครอบครัว 
  ก. คนในครอบครัวยากจน  
  ข. คนในครอบครัวมกัเจบ็ป่วยบ่อย 
  ค. คนในครอบครัวมกัพดูจากา้วร้าวต่อกนั  
  ง. คนในครอบครัวมกัต่างคนต่างอยูพ่ดูคุยกนันอ้ย 
 
30.  ชนิดของความรุนแรงในขอ้ใดที)พบวา่เป็นปัญหาสังคมมากที)สุด 
  ก. ความรุนแรงทางเพศ   
  ข. ความรุนแรงในชุมชน  
  ค. ความรุนแรงในโรงเรียน   
  ง. ความรุนแรงในครอบครัว 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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