
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  
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  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 



11 
 

  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 
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  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 ้
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   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 



54 
 

  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 



57 
 

 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 
 
 
 
 
 




