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    ชลาทิพย    อินทรเสนีย  :การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  และคดิสังเคราะห
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6 .อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. กาญจนา   คณุารักษ  และ 
อ.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ.325หนา. 

 
    การวิจยัครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อทราบความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะห   

การคิดสังเคราะห  ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน   กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจยัเปนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  6        โรงเรียนวัดแดง  
อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวดันนทบุรี  จํานวน  21  คน  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  20 ชั่วโมง ภาค
เรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  แผนการวิจัยเปนแบบ  one  group Pretest - Posttest  Design    
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ   แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและแบบทดสอบกอนและหลงั
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลดวย  คาเฉลี่ย (X)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D) 
และการวิเคราะหเนื้อหา   
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ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่6   กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.01 โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรยีนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะหสูงกวากอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
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                CHALATIP  INTARASANEE : THE  DEVELOPMENT  OF  SIXTH  GRADE  
STUDENTS’  ANALYTICAL  AND    SYNTHEZITICAL  . THESIS   ADVISOR : ASSOC.PROF.  
KANCHANA   KUNARAK ,M.Sc., THIRASAK  UNAROMLERT,M.Ed. 325  pp. 

         
                The  purpose  of  this research  was  to  know the  difference  between  

analytical  thinking  ability  and  synthetic   thinking   ability   of  the  sixth  grade  students  
before  and  after   the  implementation  of  given  treatments.   The   samples  were  21  
sixth  grade  students  of  Wat  Daeng    School  in  Muang   District  ,  Nonthaburi  
Province, in the  second  semester  of  academic  year  2006.  The research  employed  
was  the  one  group  pretest  -  posttest  design  and  the  treatments  comprised  five  
lesson    activity   plans.  The  data   were  analyzed  by mean,  standard  deviation , t-test  , 
and  content  analysis   

 The  findings  revealed  that  both  the students, pre-post  analytical  thinking  
and synthetic  thinking  ability  scores  were  significantly  different   at  the  level  of  0.01  
where  the  posttest  scores  were  higher.  
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ความเปนมาและปญหา 
 

     สังคมไทยในยุคปจจุบันเปนสังคมที่ผานวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540  ขณะที่
รัฐบาลไทยมุงพัฒนาฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศและผลักดัน  ที่จะทําใหประเทศไทยกาว
เขาไปสูระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมอยางเต็มที่  ทําใหสังคมไทยที่ปรับตัวเพื่อเขาสูการ
พัฒนาแบบยั่งยืน  แตเมื่อประสบภาวะพิษของเศรษฐกิจในป 2540  การปรับตัวไมทันกับกระแส
ระบบทุนนิยมที่เขามาทําใหระบบสังคมไทยเดิมเปนสังคมเกษตรอุตสาหกรรมรุนใหมลมเหลว     
โดยเฉพาะการครองตนของคนรุนใหมอยูในสภาวะที่นาเปนหวง เชน  การที่มีประชากรใน
ประเทศไทยติดยาบาเปนจํานวนมาก    นับตั้งแตเด็กประถมศึกษาถึงผูสูงอายุนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นทุกวัน  การที่วัยรุนไหลไปตามกระแสสังคมใชจายฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางขาดสติ และ
ความรอบคอบ  สงผลใหวัยรุนกระทําในสิ่งผิดๆ อยางนาเปนหวง       การกระทําตางๆที่ไมพึง
ประสงคเกิดขึ้นใหเห็นอยางหลากหลายจนกลายเปนปญหาระดับชาติ      จากปญหาดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการจึงจําเปนตองพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยโดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ      ฝก
ใหเด็กคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และการปฏิรูปการศึกษาไดเนนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการคิด    
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ซ่ึงเปนพื้นฐานการคิดชั้นสูงที่จะนําไปสูการคิด
วิจารณญาณ     และคิดสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพสามารถแยกแยะความถูกตอง โดยมีรัฐและ
องคกรทางการศึกษารวมมือกันดังนี้คือ 

     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน) 
คณะกรรมการฝายบริหารใหความเห็นวา    ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เปนอุดมการณ
และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติวาดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่2 )  พ.ศ.2545  และ
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา  ตางมีอุดมการณและหลักการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงความรูและเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทา
เทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ 
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ฐานความรูที่พึงประสงคอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูการศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคม
บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม  และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคนไทยทั้งปวง          มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก  ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมไทยตั้งแตวัยศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรูความสามารถ  เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ  
โดยใหสังคมทุกภาคมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน  และ
สามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองไดและสามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ   เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษา
ดังกลาว  จึงไดกําหนดมาตรฐานไว  3  มาตรฐาน ไดแก 
     มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค  ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก  เปาหมายของการจัดการศึกษา   อยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน  “ คนเกง  คนดี  และ
มีความสุข”  โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ตรงตามความตองการทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูและ
ทักษะคุณธรรมและ        จิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
     มาตรฐานที่  2   แนวการจัดการศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  ไดฝกการคิด  ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลาย  ตรง
ตามความตองการและมีความสุขในการเรียนรู  ครู  คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  
เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู  จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปน
ระบบและสรางสรรค     ความสําเร็จของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ขึ้นอยูกับ 1)  
ปจจัยดานบุคคล  ไดแก       ผูเรียน  ครู  คณาจารย  ผูบริหาร  ผูปกครองและสมาชิกชุมชน  2) 
ปจจัยดานผูบริหาร  ไดแก       หลักการบริหาร  จัดการและหลักธรรมาภิบาล 

  มาตรฐานที่ 3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหงความรู   การเรียนรู  
ความรู  และนวัตกรรม  ส่ือ  เทคโนโลยี  เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู  
การ  สงเสริมและการสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยการที่ไดรับความ
รวมมือจาก    ทุกภาคสวนของสังคม  จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระหวาง
ประเทศ  ดังแสดงรายละเอียดตารางที่  1 
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   ตารางที่  1   ความเชื่อมโยงอุดมการณ  หลักการ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุดมการณ หลักการ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน
โดยรัฐตองจัดใหการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุก
คนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเพื่อเปนรากฐาน
พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝ
เรียนตลอดชีวิตรวมทั้งเพื่อ
พัฒนาหนาที่การงานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตน
และครอบครั ว เพื่ อ เปน
รากฐานที่แข็งแกรงสําหรับ
การสรางสรรคสังคมแหง
ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ พั ฒ น า
ประเทศใหยั่งยืนในอนาคต 

1.ก า รพั ฒน า ผู เ รี ย น อ ย า ง
ครบถวนสมบูรณ (ร างกาย  
จิ ต ใ จ  สติ ป ญญ า  ค ว า ม รู  
คุณธรรม) 
-ใฝรู  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิต 
-  เผชิญความเปลี่ยนแปลง
อยางเทาทันและชาญฉลาด 
-  มีความเปนประชาธิปไตย 
2.การจัดการศึกษาเพื่อความ
เปนไทย 
3.หลักแหงความเสมอภาค 
4.หลักการมีสวนรวม 
5.หลักแหงความสอดคลอง 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
1.ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และคานิยมที่พึงประสงค 
2.ผูเรียนมีจิตสํานึกและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
3.ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตนคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต 
4.  คิดสังเคราะห วิจารณญาณ 
มีความคิดสร างสรรค   คิด
ไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
5. ผูเรียนมีความรู และทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 
6. รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
7.ผู เรียนมีสุขนิสัย   สุขภาพ 
และสุขภาพจิตที่ดี 
8.ผู เ รียนมี สุนทรียภาพและ
ลั ก ษณ ะ นิ สั ย ด า น ศิ ล ป ะ  
ดนตรี  และกีฬา 

ที่มา : กระทรวงศึกษา,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพิ่มเติม 2545, ( กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและครุภัณฑ,2545,)19. 
         :สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน ,   “ คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) จุลสาร
ประชาคม  ประกันคุณภาพการศึกษา ” ,  2545:19. 

   การจัดการศึกษาในยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและ
เทคโนโลยี    การศึกษาเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ สวนไมวาจะเปนดานการ
จัดการทรัพยากรบุคคล  ดานแรงงาน  ฯลฯ   ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาจากเกษตรกรรม
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ไปสูประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นและจะกาวเขาสูโลกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลําดับตอมา  
ซ่ึงขอมูลขาวสารมีการแพรหลายทั่วทุกมุมโลก   วิวัฒนาการแหลงความรูไดมีการพัฒนา
ประยุกตขึ้นจาก      ผูเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาดวยกัน  จนทําใหเกิดองคความรูที่มากมายลวน
เปนขอมูลที่นาศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีขอมูลหลากหลายประเภทใหศึกษา   เปนอันตรายยิ่งนัก
สําหรับผูบริโภคซ่ึงจะตองสามารถเลือกบริโภคขาวสารและเทคโนโลยีทางความรูอยางมี
คุณภาพการศึกษาที่จะพัฒนาคนไปสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  จะตองเปนการศึกษาที่
พัฒนาคนใหมีความรู  มีทักษะสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางมีระบบ  และมี
วิจารณญาณในการเลือกนําความรูและเทคโนโลยี    ตาง ๆ ไปใชใหเหมาะสมกับตนเองใน
ชีวิตประจําวัน       การที่จะมุงพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดที่ดีตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  2542 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : คํานํา) ซ่ึงได
บัญญัติสาระวาดวยการจัดการศึกษาวาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม   มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต มีทักษะการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ในการจัด           กิจกรรมการ
เรียนการสอนตองผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งการปลูกฝง
คุณลักษณะคานิยมที่ดีงาม     และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางสรรคใหผูเรียนไดเกิดการคดิ
วิเคราะหไวในทุกวิชา  การประเมินเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่แสดงถึงวา         ผูเรียน
ประสบความสําเร็จในดานการคิด  ทักษะตางๆตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมการเรียน   การ
รวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต
ละระดับตามรูปแบบการศึกษานั้นๆ  ตามที่กลาวมาแลวส่ิงที่ควรคํานึงอยางมากคือการประเมิน
ผูเรียนตองสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรูที่มุงทักษะการพัฒนาการคิด 
 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 19) พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช  
2542 ไดกําหนดเกี่ยวกับ  การคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะหไวในหมวดที่ 4 มาตรา  24  วาการ
จัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  1) จัด
เนื้อหาสาระและ  กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล   2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง  4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน  รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ    คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา    
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00000000ดังนั้นการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไดมีความสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของประเทศในดานการกระบวนการคิดและการจัดการพัฒนาในดานนี้ไดมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา     โดยมีความสอดคลองใน
มาตรฐานที่ 4  มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  โดยมีตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงตามมาตรฐานดังนี้  1) 
สามารถจําแนกขอมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด  2) สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือ
ของขอมูล  รูจักพิจารณาขอดี  ขอเสีย  ความถูก  ความผิด  คนหาคําตอบ  เลือกวิธีและมีปฏิภาณ
ในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตองและสันติและมีความถูกตองเหมาะสม   3) มี
ความคิดริเริ่ม   มีจินตนาการ   สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายได  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2544:69 )  มาตรฐานการคิดวิเคราะหและพระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาแหงชาติดังกลาวเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
นําไปใชในชีวิตประจําวัน   ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  (2541:3-4)  ไดวิเคราะหตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
ซ่ึงบูรณาการมาจากทฤษฎีการเรียนรู 5 ทฤษฎี  ประกอบดวย  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูอยางมี
ความสุข  การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนรูเพื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  และการฝกฝนกายวาจา ใจ  โดยแยกตามพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น  กอน ระหวาง และหลังการเรียนการสอนไว    

    นักเรียนจะเปนผูที่มีความคิดเปน   โดยครูจะตองเปนผูสรางขอมูลกิจกรรม  
กระบวนการทักษะตางๆใหมีความเหมาะสมในสิ่งที่ครูตองการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู
ในเรื่องนั้นๆ อยางถูกตองและตรงประเด็น 
00000000โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2548  :35)   กลาววากรอบความคิดมี 2 ประการ   

1) กรอบความคิดในเรื่องปญญาหรือสติปญญาวามีขั้นตอนอยางไร จากจําไดไปเปน 
คิดไดทําไดและมีความคิดแตกฉานในเรื่องนั้นที่เรียนรู     เปนการบงบอกถึงตัวความรูที่ผูเรียน
แสดงออกจะสัมพันธกับความคิดโดยตรง  คือ  ความรูระดับจํา  ความรูระดับความคิดวิเคราะห
ได  ความรูระดับทําไดทําเปน  และความรูระดับแตกฉานที่เรียกวาปญญาผลการเรียนรูของ
นักเรียนเกิดจากการสนใจ   ความใฝรู  และครูเปนผูสรางสิ่งจูงใจในการเรียนรู 

2 กรอบความคิดในเรื่อง  การสรางกิจกรรมที่เปน  แนวทางนําไปสูความสามารถ          
ในการคิดซึ่งประกอบดวย(ก)  ขอมูลที่มี(ข) และรูปแบบการคิดขั้นตอนนี้ครูสามารถให     
ผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ  เชน  การอาน  สังเกต  ฟง  ลงมือปฏิบัติแลวบันทึกขอมูลเรียกขั้นตอนนี้
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วาความสามารถในการรับรู   ส่ิงที่ครูตองปฏิบัติตอคือการใชคําถามที่กระตุนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความคิดใหมีความคิดในระดับขั้นสูงตอไปคือข้ัน   วิเคราะห  สังเคราะห  และมีวิจารณญาณ  
รายละเอียดดังตารางที่  2 
 ตารางที่  2       แสดง ตัวบงช้ีการเรียนการสอน เปาหมายครูและนักเรียนยุคปฏิรูปการศึกษาไทย 

ตัวบงช้ีการเรียนของนักเรียน 
 

ตัวบงช้ีการสอนของครู 
 

  1. นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับ   
      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและ     
    วิธีการของตน 
3. นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก 
    กลุม 
4.นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและ 
    สรางสรรค จินตนาการ  ตลอดจนได 
    แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
5.นักเรียนไดเสริมแรงใหคนหาคําตอบ 
    แกปญหาทั้งตนเองและรวมดวยชวยกัน 
6.นักเรียนไดฝกคน  รวบรวมขอมูลและ 
    สรางสรรคความรูดวยตนเอง 
7.นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ  
   ความถนัด และความสนใจของตนเองอยางมี 
   ความสุข 
8.นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบใน 
   การทํางาน 
9.นักเรียนฝกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและ 
   ยอมรับผูอ่ืน  ตลอดจนสนใจใฝหาความรู  
   อยางตอเนื่อง 

1.  ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2.  ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา   
     จูงใจ  และเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการ 
     เรียนรู 
3.  ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดง 
      ความเมตตาอยางทั่วถึง 
4.   ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียน 
     ไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
5.  ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด  ฝกทํา  และฝก 
     ปรับปรุงตนเอง 
6.  ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก 
     กลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุง 
     สวนดอยของนักเรียน 
7.  ครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด                    
     การแกปญหา  และการคนพบความรู 
8. ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยง 
    ประสบการณกับชีวิตจริง 
9.  ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี 
     วัฒนธรรมไทย 
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของ  
      นักเรียนอยางตอเนื่อง 

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)   “จุลสาร 
ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา”   2544 .          
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ปญหา 
 

    สังคมไทยเดิมเปนสังคมแหงการฟงและการปฏิบัติตามมาโดยตลอดเด็กมักไมคอยได
คิดเองทําใหคนไทยในอดีต-ปจจุบันเมื่อเกิดปญหาจึงมักจะแกไขไมคอยได  ไหลไปตามกระแส
อยางงายดาย  ไมวาจะเปนเรื่องการบริโภคอยางฟุมเฟอย  ขาดสติในการตัดสินใจ  เลียนแบบ
อารยธรรมตะวันตก  กอใหเกิดภาระหนี้สินมากมาย  รวมทั้งการฝากความหวังในชีวิตสวนใหญ
กับโชคลาง  วันที่หวยออกก็จะไมทํางาน  นั่งรอโชคชะตาทั้งๆเปนเรื่องยากเนื่องจากความนาจะ
เปนในสัดสวนที่ถูกมีนอยมาก  ไมวาส่ิงใดๆที่เกิดขึ้นก็มักจะโทษเปนเรื่องโชคลาง  คนไทยสวน
ใหญถูกชักจูงไดงาย  เชิงการเมืองก็สามารถซื้อเสียงไดในราคาถูก   ไดเงินมาโดยไมสนใจวาผูที่
ซ้ือเสียงนั้นจะคดโกงบานเมืองอยางไร  เงินเพียงเล็กนอยก็ทําใหขาดความรับผิดชอบตอ
บานเมือง ตอสังคม  แมแตตัว      ผูนําประเทศซึ่งเปนนักคิด สวนใหญก็ขาดความรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติคิดในทางที่ไมถูกตองมี  ลูทางก็หาผลประเทศตอตนเองและพวกพอง สุดทายก็เปน
ผูนําที่ดีไมได  สังคมไมยอมรับ  ในสังคมปจจุบันเราจะพบวาแมกระทั่งครูซ่ึงมีหนาที่สอน ฝก
คนใหเปนคน ยังมีภาระหนี้สินมากมาย  ทั้งๆ ที่มีรายไดประจําทุกเดือน ซ่ึงเพียงพอตอการใช
จาย    ถายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง     ปญหาตางๆ มากมายเหลานี้เกิดขึ้นจากการขาดทักษะใน
การคิด  ขาดการวางแผนการดําเนินชีวิตที่ดี    ขาดการคิดพิจารณาไตรตรอง สังคมกลายเปน
สังคมออนแอรัฐบาลตองคอยโอบอุมปญหาตางๆ มากมายและดําเนินมาอยางตอเนื่องการ
ดําเนินงานตางๆในเชิงนโยบายของรัฐเองก็มักจะเปนในรูปแบบการสั่งการโดยตรง จากปญหา
สังคมตางๆที่สืบเนื่องมาจากการขาดทักษะในการคิด    นักการศึกษาสวนใหญเห็นวาควรที่จะ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหเด็กฝกคิด และครูเปนผูสนับสนุนดานการคิดโดยใชวิชาการ  หลักการ  
ทฤษฎี สนับสนุนความถูกตองของการคิด   ดังนั้นจึงเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 
2542 ขึ้น และประกาศใช   เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.   2542    เปนการปฏิรูปการศึกษาที่เนน
การจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ   และตอเติมใหเต็มศักยภาพของตนเองเพื่อการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  และการอนุมัติในหลักการมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  และ
วันที่ 25  มกราคม  พ.ศ.  2543 รวมทั้งการจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะ
ประกาศใชภายในปการศึกษา 2545   ทําใหการฝกเด็กใหคิดเปน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญและ       
จําเปนอยางยิ่งที่ครูตองฝกใหเด็กคิดเปนแกปญหาเปน  เพื่อใหเด็กเปนคนที่มีเหตุผล  มี
วิจารณญาณ  มีการคิดไตรตรอง  มองเห็นการณไกล  และรูจักนําความสามารถในการคิดมาใช
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เมื่อเผชิญ       สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัยแหงสังคมขาวสารขอมูลและ
ความกาวหนาทางขอมูลขาวสารและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทั้งปจจุบันและอนาคต 
     กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     พุทธศักราช  2544 ให
เปนหลักสูตรแกนกลาง  ตามโครงสรางของหลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยกําหนดใหมีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน    เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ  มุง
พัฒนาผูเรียนใหรูจักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีกระบวนการคิด    
มีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมและมีความสุข   รวมทั้งมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบ
ตอตนเองแมกระทั่ง     ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปน
สําหรับกลุมผูเรียนที่มีความตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเกงยิ่งขึ้นไปอีก     ซ่ึงเปนการ
คนพบความสามารถพิเศษของตนเองทําใหเกิดความภูมิใจ  และสิ่งที่สําคัญทําใหเกิดความสําเร็จ
ในอาชีพในอนาคตที่ตนเองรักและถนัดชอบ     และทําใหเกิดความมั่งคั่งทางฐานะไดในที่สุด 
     จากแนวคิดของนักวิชาการและผลการวิจัยที่ผานมาใหความสําคัญของการคิด
วิเคราะหสังเคราะหตอการจัดการเรียนการสอนอยางมาก  เนื่องจากการสอนใหความรู แบบเนน
ความจํา โดยครูเปนผูใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง  ครูจึงเปนผูคิดวานักเรียนขาดทักษะในการคิด  
โดยเฉพาะการคิดเชิงวิเคราะห  และสังเคราะห  ผูปกครอง  บิดามารดา ใน อดีตที่ผานมาก็มีสวน
ผลักดันใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะห  สังเคราะหนอยมาก  ผูปกครองมักจะสั่งการใหเด็ก
ดําเนินการตามที่ตนเองเห็น   สมควร และคิดวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ในบางครั้งเด็กเกิดความคิด
สรางสรรค  หรือคิดแปลกออกไป     ผูปกครองก็จะเกิดความวิตกกังวล เมื่อผูปกครองหรือครูไม
เขาใจเด็ก    เด็กก็มักจะหยุดความคิดเหลานั้นเสีย ซ่ึงสาเหตุเหลานี้เปนสิ่งขัดขวาง  ตอการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  ของเด็กสวนใหญ  ดังนั้นเด็กสวนใหญจึงไมสามารถที่จะแกปญหาใน
ชีวิตจริงได  แผนการศึกษาฉบับที่ 9    ปฏิรูปการศึกษาใหม เนน   ผูเรียนตองมีคุณสมบัติคิดเปน
ทําเปนแกปญหาเปน   ทําใหครูตองเปลี่ยนบทบาทการจัดการเรียนการสอนใหมโดยเปนผูที่วาง
แผนการเรียนการสอนที่เนนสืบเสาะเนื้อหา  คนควา      คิดวิเคราะห  สังเคราะห และคิดอยางมี
วิจารณญาณ     เปาหมายสุดทายคือผูเรียนตองสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองสามารถ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

    จากการที่ปฏิรูปการศึกษามีการประเมินคุณภาพดังนี้ 
    1.การประเมินคุณภาพภายนอก     โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ไดทําการประมวลผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาพรวมระดับประเทศจากประชากรจํานวน 17,562  คน ในภาพรวมพบวา    ในดาน
ผูเรียน ที่ไดมาตรฐานรอยละ  45   คือดานผูเรียนจะมีคุณลักษณะคือ ความเปนคนดี มีคุณธรรม 
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จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานมีความสุข มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   ในสวนที่ยังไมไดมาตรฐาน  ซ่ึงมีถึง
รอยละ 55 ซ่ึงสวนใหญเปนโรงเรียนในเขตชนบทเกือบทั้งหมด    ไดแก   ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ     ความรูและการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    มีทักษะในการ
ทํางาน  การรักการทํางาน   ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต    

    สําหรับ มาตรฐานดานผูเรียน ที่จําเปนตองพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานที่ 4  
ความวา  “ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห   คิดวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน” ผูเรียนมีคะแนนคิดเปนรอยละ  11.1  ซ่ึงต่ํากวา
มาตรฐานอื่นๆ  ของมาตรฐานดานผูเรียน ซ่ึงมีอยู  7 มาตรฐาน เรียงลําดับจากคะแนน ต่ําสุดไป
หาสูงสุด  คือมาตรฐานที่  4,5,6,9,12,1และมาตรฐานที่ 10     ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิ  1  แสดงรอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพดีจําแนกตามรายมาตรฐาน     
                    (ดานผูเรียน) 
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน),  “การ
ประเมิน คุณภาพภายนอก,” จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา,ฉบับพิเศษ 2 ,2548:5-6.   
 

    สถานศึกษาที่สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได
ประมวลผลสถาบันการศึกษา  จํานวน  5 แหง จํานวนประชากร  15,984  คน     จาก 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 752 คน   การปกครองสวนทองถ่ิน 
(ทองถ่ิน) จํานวน  703 คน  กองพุทธศาสนา (ศน.) จํานวน 87 คน  กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.)  จํานวน  36  คน   สถาบันเหลานี้จะมีปญหาในเรื่องมาตรฐานที่4 คือมาตรฐาน 
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ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดวิจารณญาณมีความคิด
สรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน ต่ํามาก  คือโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีระดับคุณภาพ
ดานผูเรียนในมาตรฐานที่  4  เพียงรอยละ  45.1 โรงเรียนขนาดใหญมีระดับคุณภาพราย
มาตรฐานดานผูเรียนเพียงรอยละ  30.2  โรงเรียนขนาดกลางมีระดับคุณภาพรายมาตรฐานดาน
ผูเรียนเพียงรอยละ  15.6 และโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับคุณภาพรายมาตรฐานดานผูเรียนเพียง
รอยละ  7.1 เทานั้น   จะเห็นไดวาสถานศึกษาทั้ง  5 สถาบันมีระดับ   คุณภาพรายมาตรฐานดาน
ผูเรียนมาตรฐานที่  4  อยูในระดับต่ําซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเรื่องความสามารถในการ
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค      คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน เพราะความสามารถเหลานี้เปนผลที่ไดรับในเรื่องความสามารถในการนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน สําหรับผูวิจัยเนนการพัฒนา      กระบวนการคิด
วิเคราะห  และการคิดสังเคราะห เนื่องจากเปนกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานที่จะนําไปสูการคิดขั้น
สูงตอไป  ซ่ึงจะสงผลใหเด็กมีการพัฒนาทักษะดานอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่2 
 

  
แผนภูมิท่ี2   แสดงรอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพ 
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), “การ
ประเมินคุณภาพภายนอก,”จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา,ฉบับพิเศษ 2 , 2544  :5-6.   
มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงปะสงค 
มาตรฐานที่ 4   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดวิจารณญาณมี      
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           ความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมี   วิสัยทัศน 
มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6   ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
มาตรฐานที่ 9   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอ 
อาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 10   ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่ 12   ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
ตารางที่ 3  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา 2546 

วิชา/คาเฉลี่ยรอยละ  
ที่ 

โรงเรียน 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

รวม เฉล่ีย 

 รวมเฉลี่ยเขต 49.68 43.03 45.75 43.15 181.62 45.40 
 รวมประเทศ 45.26 41.7 42.41 41.14 170.51 42.62 

 
ที่มา  :   สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานนทบุรี  เขต 1,  เอกสารแบบรายงานการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (GAT: General    Achievement  Test),  (2546),5. 
 

จจจจจจจจ 2. ดานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (GAT)  General  Achievement  Test  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2546  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรีเขต1   รวมทุกสังกัด  จํานวนโรงเรียน 76 โรงเรียน  ( ขอสอบNational  Test  
จากสํานักงานทดสอบแหงชาติ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) ขอมูลเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรีเขต1 ทั้งหมด  76  โรงเรียน    จะเห็นวาดานโครงสรางความรู / ความคิด / ทักษะ
กระบวนการ  การทดสอบ 4 กลุมสาระๆละ 40 คะแนน  คาเฉลี่ยรวม  คือ รอยละ 45.40  และ
เมื่อเทียบกับระดับประเทศ   ไดคาเฉลี่ย  รอยละ 42.62   จะเห็นวาทั้ง  2  ขอมูล   ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน  คือ รอยละ  50  แสดงวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  
แกปญหาเปน     ยังไมบรรลุเปาหมายตามนโยบายทางการศึกษา ทั้ง 4 กลุม คือกลุมสาระ
ภาษาไทย  กลุมสาระคณิตศาสตร  กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระภาษาอังกฤษ  จากสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาไดออกขอสอบเนนการคิด  ในหลายๆรูปแบบ  ผลปรากฏวา  แตละกลุม
สาระวิชานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1จังหวัดนนทบุรี    ไมประสบความสําเร็จในเรื่อง
การคิด         ไมมีกลุมสาระใดผานเกณฑรอยละ 50  ของการประเมินแสดงวาการจัดการเรียน 
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การสอนที่เนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  ยังไมบรรลุ         เปาหมายนโยบายทาง
การศึกษา  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
จจจจจจจจ3. สํานักงานพื้นที่การศึกษาเขต1  นนทบุรี (2547: 5  อัดสําเนา) รายงานผลการ
ประเมิน  คุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ปการศึกษา  2547 พบวา
โรงเรียนวัดแดง  (742)  นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยภาพรวมเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียนวัดแดงจะต่ํากวามาตรฐานในทุกกลุมสาระและรายวิชา  คือไมถึงรอยละ  50  คะแนน
เฉลี่ยรอยละ 41.56 ในวิชาภาษาไทย  รอยละ 36.35 วิชาวิทยาศาสตร  รอยละ 31.56 ในวิชา
คณิตศาสตร  รอยละ 31.04 ในวิชาภาษาอังกฤษ  ตามลําดับ ซ่ึงกรอบการวิเคราะหในวิชาตางๆ  
นักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ยเพียง   รอยละ  22.22  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํามาก   ดังนั้นเรื่องการ
คิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดแดง จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการ
พัฒนา  เพื่อใหเกิดทักษะ ดานความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 4       
ตารางที่ 4  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแดง                    
                  ปการศึกษา 2547 

ปรับปรุง พอใช ดี  
 
         วิชา 

จําน
วน

นัก
เรีย

น 

คะ
แน

นเต
็ม 

คะ
แน

นต
่ําส
ุด 

คะ
แน

นส
ูงส

ุด 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

 

ส
วน

เบ
ี่ย

งเ
บ
น

มา
ตร
ฐาน

 

จําน
วน

(คน
) 

รอ
ยล
ะ 

จําน
วน

(คน
) 

รอ
ยล
ะ 

จําน
วน

(คน
) 

รอ
ยล
ะ 

(ภาษาไทย) 24 40 8 25 16.62 41.56 4.25 7 29.16 16 66.66 1 4.16 
โครงสรางความรู 24 16 2 10 5.250 32.813 2.11       
กระบวนการ 24 24 4 17 11.37 47.39 2.96       
(คณิตศาสตร) 24 40 7 18 12.62 31.56 3.25 21 87.50 3 12.50   
โครงสรางความรู 24 10 0 5 2.62 16.40 1.46       
ทักษะ 24 15 1 9 4.66 19.44 2.14       
กรอบการวิเคราะห 24 15 3 8 5.33 22.22 1.52       
(วิทยาศาสตร) 24 40 6 24 14.54 36.35 4.59 10 41.66 14 58.33   
ความรู 24 16 2 9 4.50 28.12 2.18       
ทักษะ 24 24 3 16 10.04 41.84 3.39       
(ภาษาอังกฤษ) 24 40 6 24 12.41 31.04 4.37 14 58.33 10 41.66   
ความรูทางภาษา 24 20 2 12 6.45 40.36 2.50       
ทักษะการสื่อสาร 24 20 1 12 5.95 24.82 2.52       

ที่มา : สํานักงานพื้นที่การศึกษาเขต1  นนทบุรี,  “เอกสารแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับชาติ,”    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, (2547), 4.  
 นอกจากนี้    ยังมีขอสนับสนุนความบกพรองทางความคิดอีกประการหนึ่ง คือจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานรับรอง      
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   องคการมหาชน  : ภาคเรียนที่ 1/ 2548 :1)  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนวัดแดง  หมูที่1  ตําบลไทรมา  อําเภอเมือง
นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เขต1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548     
จจจจจจจจผลการประเมินพบวา ดานผูเรียนในระดับกอนประถมศึกษา    นักเรียนในระดับ
อนุบาลโรงเรียน วัดแดง  ควรไดรับการพัฒนาดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  คิด      ริเร่ิมสรางสรรค  และพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู       สวนในระดับ
ประถมศึกษา    นักเรียนโรงเรียนวัดแดง  ควรพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน
กลุมสาระคณิตศาสตร   ภาษาตางประเทศและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  คิด
อยางมีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรคและจินตนาการและควรสงเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูจาก
ส่ือและแหลงเรียนรูหลากหลาย 

     ผลการประเมินดานครู    ครูโรงเรียนวัดแดง  ควรพัฒนาความรู  ความสามารถใน
ดานการจัดทําแผนการเรียนการสอน    การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนดานทักษะการคิด  ทักษะการแสวงหาความรูและสรางองคความรูดวย
ตนเอง  และการสอนแบบบูรณาการ  ควรวัดและประเมินผลดวยหลากหลายวิธีการ  เนนการ
ประเมินตามสภาพจริง  และควรนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียน 

    ผลการประเมินในดานตางๆ สรุปไดวานักเรียนโรงเรียนวัดแดงยังขาดทักษะในการ
คิด โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  ซ่ึงจะเปนทักษะที่จะนําไปสูการคิดขั้นสูง
ตอไป  และในสวนของครูควรไดรับการพัฒนาในดานการวิจัย  การแสวงหาความรู  และสราง
องคความรูใหม เพื่อพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียน     จากขอสรุปดังกลาวขางตนผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาและหาแนวทาง  กระบวนการ เพื่อพัฒนาใหเด็กเกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห ใหไดเกณฑมาตรฐานในระดับประเทศและที่สําคัญเยาวชนไทยจะไดมี
พลังสมองที่เขมแข็งสามารถแกไขและเผชิญกับปญหาในสถานการณตางๆที่ผูเรียนประสบได   
เมื่อผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห ที่ผูวิจัยตระหนักวาเปนพื้นฐานใน
การวิจัยขั้นสูงในการคิดอื่นๆ   ยอมทําใหผูเรียนรูจักวิเคราะหหลีกเลี่ยง    แยกแยะ    เลือกทําใน
ส่ิงที่ดี ที่ถูกตองเพื่อเปนพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพสงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองตอไป 

 
ประพจนปญหาของการวิจัย 

    จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนสรุปไดวานักเรียนระดับประถมศึกษายังขาดทักษะ
การคิดในดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และขาดทักษะที่จะนําไปสูการคิดที่หลากหลายและ
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การคิดขั้นสูง     คือการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อเปนประโยชนตอการเรียนและการดํารงชีวิตที่
ตองใชความคิดแกปญหาในชีวิต ประจําวัน อุปสรรคตางๆ ที่ตองแยกแยะและพิจารณาตัดสินใจ
วาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา โดยหาเหตุผลประกอบการคิดตัดสินใจอยางถูกตอง เพื่อสังคม
จะไดเปนสังคมที่ดีมีแตความสงบสุข    
 
ความสําคัญของการวิจัย 
     มนุษย เกิดมาพรอมดวยสมบัติ อันลํ้าคา   คือมีสมองที่สามารถ   คิดวิ เคราะห  
สังเคราะห  และเรียนรูโลกแหงชีวิตเพื่อพัฒนาไปสูความสมบูรณ พรอมของการเปน  คนดี  คน
เกง  สมองมีศักยภาพในการคิดโดยอาศัย  ขอมูล  ความรู   ความจํา    ความเขาใจ  การนําไป
ประยุกตใช          การวิเคราะห การสังเคราะห   และการประเมินคา  การคิดเปนการทํางานของ
สมอง  ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  เพียงแตวาผูที่มีสวนเกี่ยวของ   เชน  ผูปกครอง  และครู จะตอง
จัดการเรียนรู  หรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอ  ที่สมองจะไดคิด ทักษะ  การคิดสามารถพัฒนาและ
ฝกฝนได    ดังนั้นหาก        นักเรียนประถมศึกษาซึ่งถือเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดประสงคที่
จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพ  จําเปนตองมีทักษะใน
การคิดวิ เคราะห   และสังเคราะห  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ   ทั้งในระดับ
ประถมศึกษาดวยกันหรือในระดับที่ สูงขึ้น   หากขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
สังเคราะห  ก็จะทําใหนักเรียนรูวิชาอื่นๆไดไมดีเทาที่ควร   เพราะคิดวิเคราะห  และสังเคราะห
ไมเปน  เชน  วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  สุขศึกษาและ
พลศึกษา   ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ไดตระหนักถึงคามสําคัญ ของ
ประเด็นนี้  จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐาน   การเรียนรูที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  และ
สังเคราะหไว  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา         ( สมศ. ) ได
กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกรอบในการประเมิน      คุณภาพ
ภายนอกดานผูเรียนในมาตรฐานที่ 4 ความวา  “ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน” ผูวิจัยในฐานะ        
ผูสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
การคิดสังเคราะห  ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่รับผิดชอบอยู เพื่อแสวงหาแนวทางแกไข
ดังกลาว  โดยใชความสามารถยอย ทั้ง  3  ของความสามารถในการคิดวิเคราะห   และใช
ความสามารถยอยทั้ง  3  ของความสามารถในการคิดสังเคราะห   สรางแบบทดสอบการคิด
วิเคราะหซ่ึงใชแบบเลือกตอบ    และแบบทดสอบการคิดสังเคราะหใชแบบอัตนัย 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
    ผูวิจัยไดคนควาแนวคิดของการฝกความคิดวิเคราะห     คิดสังเคราะหจากวรรณกรรม

ตางๆ พบวาแนวคิดวิเคราะห  และคิดสังเคราะหเปนแนวคิดหนึ่งที่มีความสําคัญในขั้นความคิด   
ขั้นสูงซึ่งจะนําไปสูการคิดที่มีวิจารณญาณซึ่งเปนขั้นสูงสุดของความคิดที่เปนการแสดง
พฤติกรรมของมนุษยเพื่อบงบอกใหรูวาสมองไดกล่ันกรองใหกระทําที่เรียกวากระทําดี  กระทํา
ไมดี  ส่ิงที่   นักการศึกษาตองการเห็นมากที่สุดคือการกระทําดีนั่นหมายถึงการพัฒนาทุกดานที่
เปนองคประกอบของมนุษย  แนวคิดจากนักทฤษฏีแบงเปน 2 ฝาย  คือฝายนักคิดนักทฤษฏีใน
ประเทศและนักคิดทฤษฏีตางประเทศ สําหรับนักทฤษฎีตางประเทศเพียเจต(Piaget1964:38-42) 
กลาววา การพัฒนาการคิดในรูปแบบการพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล  โดยใช  
กระบวนการดูดซึม (asimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะ(accommodation) โดยการ
พยายามปรับความรู ความคิดเดิมกับสิ่งแวดลอมใหม  ซ่ึงทําใหบุคคลอยูในภาวะสมดุลสามารถ
ปรับตัวเขากับ      ส่ิงแวดลอมได   บรุนเนอร (Bruner,1965:65)   กลาววาการพัฒนาการคิดเด็ก
เริ่มตนเรียนรูจากการกระทําตอไปเรื่อยๆจึงจะสามารถจินตนาการหรือสรางภาพในใจหรือใน
ความคิดขึ้นไดแลวจึง        ถึงขั้นการคิดและเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม  สูการคิดเปนระบบได    
กานเย(Gagne 1965:97) กลาววาการคิดเปนผลการเรียนรูของมนุษยมี 5 ประเภทไดแก 1)    
ทักษะทางปญญา  (Intellectual  Skills)  ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอย 4 ระดับ  คือ การจําแนก
แยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด   การสรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง   2 )  
กลวิธีในการเรียนรู(Cognitive  Strategies)  ซ่ึงประกอบดวยกลวิธีการใสใจ  การรับและทําความ
เขาใจขอมูล  การดึงความรูจากความทรงจํา  การแกปญหาและกลวิธีการคิด   3)  ภาษา   (Verbal  
Information)   4)  ทักษะการเคลื่อนไหว   (Motor Skills)  5 )   เจตคติ(Attitudes)   เลวิน (lewin , 
อางในสุวิทย  มูลคํา  2547:51)  นักทฤษฏีกลุมเกสตตัลท (Gestalt)   กลาววาความคิดของบุคคล
เกิดจากการรับรูส่ือเรา  ซ่ึงบุคคลมักรับรูในลักษณะภาพรวมหรือสวนรวมมากกวาสวนยอย   
บลูม (Bloom  1961:63)   กลาววาไดจําแนกการรู  (Cognition)ไว 6 ขั้นไดแก   1)  ขั้นความรู  2)  
ขั้นความเขาใจ 3 )    ขั้นการนําไปใช    4)   ขั้นการวิเคราะห    5 )  ขั้นการสังเคราะห    6 )   ขั้น
การประเมินผล   ออชูเบล   (Ausubel   1963:28)     กลาววา การเรียนรูอยางมีความหมาย   
(Meaningful Verbal  Learning)  จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรูนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมา
กอน ดังนั้นการใหกรอบความคิดแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ  จะชวยเปนสะพาน
หรือโครงสรางที่ผูเรียนสามารถนําเนื้อหา/ส่ิงที่เรียนใหมไปเชื่อมโยงยึดเกาะไดทําใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีความหมานั้น   ไดรเวอรและเบลล  (Driver  and  Bell  1986 ,  อางถึงใน 
Matthews1994: 143-144)  กลาววา  ขั้นตอนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูตาม
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แนว Constructivism  ไดกําหนดขั้นตอนไว คือ  1)  ขั้นตอนนํา (orientation)  2)  ขั้นทบทวน
ความรูเดิม (elicitation  of  the  prior  knowledge)  ขั้นนําความคิดไปใช  (application  of  ideas)  
3)  ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด  (turning conflict  restructuring  of  ideas) 4) ขั้นนําความคิดไป
ใช(application of  ideas) 5) ขั้นทบทวน(review)        คลอสไมเออร(Klausmier 1985, อางใน  
ทิศนา   แขมมณี2545:150)   กลาววากระบวนการคิดโดยใชทฤษฎีประมวลผลขอมูล    
(Information  Processing)  การคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร คือ มีการใช       
ขอมูล(Input) เขาไป  ผานตัวปฏิบัติการ(Processer)  แลวจึงสงผลออกมา  (Output) กระบวนการ
คิดของมนุษยมีการรับขอมูล  มีการจัดกระทําและแปลงขอมูลที่รับมา  มีการเก็บและปรึกษา
ขอมูลมีการนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกับสถานการณกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองไม
สามารถสังเกตไดโดยตรง  แตสามารถศึกษาไดจากการอางอิงหรือการคาดคะเนจาก
กระบวนการ  ( ideas)  ขั้นทบทวน(review)    กิลฟอรด (Guilford   1967:79-86)     กลาววา
ความสามารถทางการคิดของมนุษยมีมิติสามมิติคือ 1)  มิติดานเนื้อหา  (Contents)  หมายถึงวัตถุ
และขอมูลที่ใชเปนสื่อกอใหเกิดความคิด    2)  มิติดานปฏิบัติการ(Operations)  หมายถึงการดึง
กระบวนการตางๆทีบุคคลใชใน    การคิด    3 )  มิติดานผลผลิต  (Products) หมายถึงผลของการ
คิด  ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนหนวย     (Units) เปนกลุมหรือพวกของสิ่งตางๆ (classes) เปน
ความสัมพันธ  (relation)  เปนระบบ (system) เปนการแปลงรูป(transformation) และการ
ประยุกต  (implication) ความสามารถทางการคิดของบุคคล  เปนผลจากการผสมผสานมิติดาน
เนื้อหาและดานปฏิบัติการ เขาดวยกัน  ลิปแมนและคณะ  (Lipman  1981)  กลาววาในการสอน
คิดผานการสอนทางปรัชญา(Teaching  Philosophy)  โดยมีความเชื่อวา  ความคิดเชิงปรัชญาเปน
ส่ิงที่ขาดแคลนมาก       ในปจจุบันเราจําเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู(Community  of  
Inquiry)  ที่ผูคนสามารถรวมสนทนากันเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจทางการคิด ปรัชญาเปน
วิชาที่ชวยเตรียมใหเด็กฝกฝนการคิด     สเติรนเบอร  (Sternberg1985, อางใน  ทิศนา  แขมมณี 
2545:77 ) กลาววาทฤษฏีสามศร  (Triarchich  Theory)  ซ่ึงประกอบดวยทฤษฏียอย 3 สวน คือ
ทฤษฏียอยดานบริบทสังคม (Contextual  Subtheory)  ซ่ึงอธิบายถึงความสามารถทางสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลและทฤษฎียอยดานประสบการณที่มีตอ
ความสามารถทางปญญา   รวมทั้งทฤษฏียอยดานกระบวน  การคิด(Componential  Subtheory)   
ซ่ึงเปนความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด  แอลลิสันและชริเกรย 
(Allison and  Shrigley 1986 : 73-80) กลาววาการใชคําถามในการคิดได   ศึกษาและพบโดยสรปุ
คือในการเรียนการสอนรอยละ 40 จะใชคําถามในชั้นเรียน  และครูใชคําถามรอยละ 70-80 ของ
คําถาม  และในการถามไมแนเสมอไปวาในการใชคําถามนักเรียนจะเกิด         การเรียนรูที่
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สงเสริมการพัฒนาการคิด ขึ้นอยูกับคําถามที่มีคุณภาพต่ําหรือสูง  ถาเปนคําถามที่มี    คุณภาพสูง
จะเกิดกระบวนการคิดได    สจวต(Stewart 1975:2125-A)กลาววาการใชคําถามระดับสูงทําให
นักเรียนมีการพัฒนามากกวาความรูระดับต่ํา     ดิลลอน(dillon 1988: 197)  กลาววาการสอนใน
หองเรียนไมคอยมีนักเรียนถามคําถามมากนักโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คําถามตอ ชั่วโมง  และ
คําถามสวนใหญเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงในธรรมชาติมากกวาคําถามในระดับสูง  ที่
กอใหเกิดกระบวนการคิดในระดับสูง    ทิศนา   แขมมณี  (2545 :  169) กลาววา   “ลักษณะของ
การศึกษาหรือการเรียนรูนั้นมีอยู สามลักษณะ   ไดแก  1)  เรียนรูตามความคิดของผูอ่ืน   2)  
เรียนรูดวยการ ขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผล  3) เรียนรูจากการปฏิบัติฝกฝนจน
ประจักษผลและเกิดความคลองแคลวชํานาญ   การเรียนทั้งสามลักษณะนี้  จําเปนตองกระทําไป
ดวยกันใหสอดคลองและอุดหนุนใหสงเสริมกันจึงจะชวยใหเกิดความรูจริงพรอมทั้ง
ความสามารถที่จะนํามาใชกระทําสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพได    ประเวศ   วะสี   (2537 :  
10-17)   กลาววาการศึกษาเรียนรูจําเปนตองใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องการคิดแบบเชื่อมเปนองค
รวม  การจัดการเรียนรูควรมี 3 ระดับ  คือระดับที่เกิดความรู   ระดับที่เกิดปญญา  ระดับที่เกิด
จิตสํานึก  และทานเนนการศึกษาจากการคิดในดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  จัดอยูใน
ประเภทการฝกการปุจฉา- วิสัชนา  หรือถามตอบ   วิชัย  ตันศิริ (2539 :  123)  กลาววา  
กระบวนการเรียนการสอน  ควรมุงเนนแสดงความคิด  การฝกฝนใหผูเรียนไดมองกวางและมอง
ไกล   หรืออาจเรียกวา ความเขาใจในระดับมหภาค  และสามารถวิเคราะหแยกแยะไดในระดับ
จุลภาค  อารี  พันธมณี  (2545 :12-16)   กลาววา    ความคิดเปนทักษะที่จําเปนตองสรางให
เกิดขึ้นในตัวเด็ก  ดวยการฝกหัดหลายๆ  วิธีหลายขั้นตอน  และตองใชกลยุทธตางๆ  ส่ิงที่จําเปน
อีกอยางหนึ่งคือระยะเวลาตองการฝกฝนพัฒนาเด็กใหรูจักคิดเปน  คิดอยางมีระบบ  คิดวิเคราะห
วิจารณ  คิดสรางสรรค  และคิดแกปญหาไดตองฝกเปนประจําจนกลายเปนทักษะ  นั่นคือเปน
นักคิดที่สรางสรรค    เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2542  : 183)  กลาววาระบบการศึกษาที่ดีควร
เปนระบบที่สอนใหคน คิดเปน  วิเคราะหเปน และประยุกตใชเปน       ชัยอนันต   สมุทวณิช 
(2541 ค:  3- 8  )  กลาววา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูนั้นมี 3  ระดับ  การรูจํา  การรูจัก  การรูแจง   
การรูจําเกิดจากการจดจําส่ิงที่ไดเรียนรู  การรูจักเกิดจากการรูจักคิด  ไตรตรอง  หาเหตุผลหรือ
การเชื่อมโยงขอมูลและปรากฏการณตางๆที่เปนการเรียนรู   การรูแจงเกิดจากการคนพบความรู  
หรือสรางความรูนั้นโดยตัวผูเรียนเอง  เปนการรูที่มีความเขาใจแจมแจง  และการเรียนรูที่ดีนั้น
ควรเปนการเรียนรูที่เปนกระบวนการ    สุวิทย  มูลคํา(2547:9) กลาววาการคิดวิเคราะหคือ
ความสามารถในการคิดจําแนก  แยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ  
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ส่ิงของ  เรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
เพื่อคนหา    สภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของสิ่งที่กําหนดให  สวนการคิดสังเคราะห   
สุวิทย  มูลคํา  (2547: 13)  กลาววาคือความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยตางๆของ
วัตถุส่ิงของ   หรือความคิดมาหลอมรวม  หรือถักทอไดอยางผสมผสานกลมกลืนจนกลายเปน
ส่ิงใหม       หรือแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหมอยางเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว     
ศิริกาญจน โกสุมภ     และดารณี    คําวัจนัง (2544:51)  กลาววาการคิดวิเคราะห  (analysis)   
เปนความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใดๆออกเปนสวนยอยๆ วาสิ่งเหลานั้นมี
องคประกอบเชนไร  ซ่ึงสามารถจําแนกเปนพฤติกรรมยอยไดคือ  1)การวิเคราะหสวนประกอบ      
2)การวิเคราะหความสัมพันธ     3)  การวิเคราะหหลักการสวนการคิดสังเคราะห   (synthesis)     
 ศิริกาญจน โกสุมภ     และดารณี     คําวัจนัง  (2544:57)  กลาววาเปนความสามารถในการคิด
เพื่อประกอบสวนยอยๆใหเขากันเปนเรื่องราวเปน   ความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวใน
หลายๆแงมุม  แลวนํามาจัดระบบโครงสรางเสียใหม  ซ่ึงมีความเหมาะสม  กะทัดรัด  และได
ความหมายมากที่สุด  ซ่ึงสามารถจําแนกพฤติกรรมยอยไดดังนี้ 1)การสังเคราะหขอความ 
2)    การสังเคราะหแผนงาน  3) การสังเคราะหความสัมพันธ     ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  วลัย  อรุณี 
(2530:5-7) กลาววาไดศึกษาเทคนิคการสอนการคิดวิเคราะห  วิจารณมาใชสอนในวิชาสังคม
ศึกษาพบวาการนําเทคนิคการเรียนการสอนคิดวิ เคราะหมาใชในโรงเรียน   อาจมีผล
กระทบกระเทือนตอโครงสรางหรือคานิยมสังคมไทย  แตผลสะทอนตางๆ  อาจไดรับการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสังคมไทย  หรือสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได  นิพนธ    นา
สมบูรณ   (2536 :39) ไดทําการวิจัย  เรื่อง  ผลของการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร   ที่มีตอความสามารถในการในการคิดวิเคราะหวิจารณ  โดย
ใชขั้นตอนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ของ  จอหน   ดิวอ้ี  ผลการวิจัย   พบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  วิจารณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอน
ดวยกระบวนการทาง     วิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มสูงกวากอนการสอน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  และคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณที่เพิม่
มากขึ้นของนักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สูงกวา
กลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ   อยางนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  
         จากแนวคิดของนักทฤษฎีทั้งไทยและตางประเทศที่กลาวถึงการคิดวิเคราะหและการ
คิดสังเคราะหไดทําใหผูวิจัยไดแนวคิดของทานนักทฤษฎีเหลานี้นํามาเปนสวนสําคัญในการทํา
การวิจัย  ผูวิจัยโดยเนนเรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห     สังเคราะหตามแนวคิดทฤษฎี
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ของ Bloom     ซ่ึงอางโดย สุวิทย  คํามูล(2547:13)  เนนความสามารถในการคิดวิเคราะหซ่ึง
ประกอบดวย    1)  การวิเคราะหสวนประกอบ  ผูเรียนสามารถระบุสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่อง   บอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น   แยกความจริงออกจากสมมติฐาน  
จําแนกขอความจริงออกจากขอความทั่วไป           แยกขอสรุปออกจากขอความสนับสนุนได   
2)  การวิเคราะหความสัมพันธ  ผูเรียนสามารถบอกความสัมพันธระหวางความคิดที่ปรากฏ  
ระบุไดวาความจริงหรือขอตกลงใดเปนเรื่องหลักของขอถกเถียง    ตรวจสอบสมมติฐาน    แยก
ความสัมพันธเชิงเหตุผลออกจากความสัมพันธแบบตอเนื่องอื่นๆ   จําแนกขอความที่สอดคลอง
และไมสอดคลองออกจากกันได   3) การวิเคราะหหลักการจัดการ   ผูเรียนสามารถบอกเทคนิค
ในการโฆษณาสินคาชวนเชื่อได   ระบุความลําเอียงในความคิดเห็นตอเร่ืองนั้นๆได   บอก
ประเด็นสําคัญของเรื่องไดงานศิลปะบางอยางได    บอกความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวย
ใหญได  ระบุจุดประสงคของผลงานได     ความสามารถในการคิดสังเคราะห  ซ่ึงประกอบดวย   
1)  ผลงานจากการสื่อความ วาดวย แตงเรื่องราว  เขียน      เรียงความ  แตงเพลงงายๆ หรือ  โคลง  
กลอน  ดนตรี   กลาวสุนทรพจน  เลาประสบการณสวนตัว    2 )  ผลงานจากแผนงานและการ
ปฏิบัติวาดวย  เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน  บูรณาการผลการคนควาวางแผนงานตางๆ  
ออกแบบอยางงายๆ(เครื่องมือ  ส่ือ    รูปภาพ)   แกปญหาได   3 )  การไดมาซึ่งความสัมพันธเชิง
นามธรรมวาดวย    สรางสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ    คนพบขอสรุป    สรางแนวคิด
ใหม     และสามารถรวบรวมขอมูลยอยสรางเปนองคความรูใหมไดสามารถบงบอกในสิ่งที่พบ
เห็นกลั่นกรองความคิดเลือกปฏิบัติใหชีวิตของตัวเองมีการพัฒนาไปในทางที่ดีนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได      ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3  กรอบแนวคิดการวิจัย    เพื่อทราบความ
แตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหของนักเรียนประถมศึกษาปที่6  กอน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
    เพื่อทราบความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6   กอนและหลังการจัดการเรียนการสอน 
ขอคําถามในการวิจัย 

    1.   ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมหรือไม   

    2. ความสามารถในการคิดสังเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัด     
กิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมหรือไม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย    
 

   ตัวแปรตน 
   กิจกรรม 
    ۰  ยาเสพติด۰  เอดส۰  ส่ิงแวดลอม 
    ۰  บริโภคฟุมเฟอย۰  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
    ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห                              ความสามารถในการคิดสังเคราะห 
1. การวิเคราะหองคประกอบ     1.  ผลงานจากการสื่อความ 
    ۰  ระบุสวนประกอบที่สําคัญของเรื่อง          ۰  แตงเรื่องราว  เขียนเรียงความ 
     ۰  บอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับ            ۰  แตงเพลงงายๆ  โคลงกลอน  ดนตรี 
           ความคิดเห็น          ۰  กลาวสุนทรพจน 
     ۰  แยกความจริงออกจากสมมติฐาน        ۰  เลาประสบการณสวนตัว 
     ۰   จําแนกขอความจริงออกจากขอความทั่วไป      2. ผลงานจากแผนงานและการปฏิบัติ 
           แยกขอสรุปออกจากขอคิดเห็น         ۰  เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน 
2.   การวิเคราะหความสัมพันธ              ۰   บูรณาการผลการคนควา 
    ۰  บอกความสัมพันธระหวางความคิดที่ปรากฏ          ۰  วางแผนงานตางๆได 
    ۰  ระบุไดวาความจริงหรือขอตกลงใดเปนเรื่องหลักของขอ                      ۰  ออกแบบอยางงาย 
          ถกเถียง                           ۰  แกปญหาได 
     ۰  ตรวจสอบสมมติฐาน     3.  การไดมาซึ่งความสัมพันธเชิงนามธรรม 
     ۰  แยกความสัมพันธเชิงเหตุผล         ۰  สรางสมมติฐานหรืออธิบาย
ปรากฏการณ 
          ออกจากความสัมพันธแบบตอเนื่องอื่นๆ        ۰  คนพบขอสรุป 
     ۰  จําแนกขอความที่สอดคลองและไมสอดคลองออกจากกันได      ۰  สรางแนวคิดใหม 
3.  การวิเคราะห  หลักการ  จัดการ 
     ۰  บอกเทคนิคในการโฆษณาสินคา  โฆษณาชวนเชื่อได 
     ۰  ระบุความลําเอียงในความคิดเห็นตอเรื่องนั้นๆได 
     ۰  บอกประเด็นความสําคัญของเรื่องได 
     ۰  วิเคราะหงานศิลปะบางอยางได 
     ۰  บอกความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวยใหญได 
     ۰  ระบุจุดประสงคของผลงานได 
แผนภูมิที่   3   กรอบแนวคิดการวิจัย   ที่มา: Benjamin S. Bloom(ed .) Taxonomy  of  
Education Objectives Handbook 1: Cognitive  Domain  (New  York :  David mckav  
Co..Ine, 1956x),144-172. กกกก  กกกก  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 00000000ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
หลังการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรม  
           
ขอจํากัดในการวิจัย 
        การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะหของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 นอกจากตัวแปรที่กําหนดในขอบขายอางอิงการวิจัย
แลวยังอาจมี   ตัวแปรอื่น ๆ ที่เขามามีสวนในการพัฒนาทั้งเชิงบวกและเชิงลบในบริบททั่วไป 
ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถควบคุมได และเนื่องจากการวิจัยไดใชแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน   
แผนการสอน  และแบบฝกทักษะ เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และการใชทฤษฎีของ 
Bloomในการวัดและประเมินผลโดยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบคูขนาน ใน
สวนที่ผูวิจัยไมไดควบคุมหรือเฝาสังเกตตลอดเวลา   อาจทําใหไมสมบูรณไปบาง   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

     ความสามารถในการคิดวิเคราะห   หมายถึง  คะแนนความกาวหนา ใน การแยก
เนื้อหาใหเปนสวนยอย และคนหาความสัมพันธของหนวยงานยอย ตลอดจนวิธีที่สวนยอย
ประกอบสวนใหญ ประกอบดวยการวิเคราะหองคประกอบ   การวิเคราะหความสัมพันธ    และ
การวิเคราะห  หลักการ  การจัดการ  ซ่ึงความสามารถในการคิดวิเคราะห     นี้พิจารณาจาก
คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

    ความสามารถในการคิดสังเคราะห  หมายถึง คะแนนความกาวหนาใน การรวบรวม
หนวยยอย  หรือสวนยอยเขาดวยกันเพื่อจัดการทําใหเปนสวนเดียวกัน เกี่ยวของกับการรวบรวม    
ส่ิงตางๆ ของประสบการณที่ผานมากับสิ่งใหมๆ  หรือการสรางสิ่งใหมใหเปนสวนใหญ  โดย
การผสมผสานขึ้นใหม      หรือความสามารถในการพัฒนาความคิดใหม พัฒนาสิ่งใหมๆที่ได
จากการผสมผสาน  องคความรู  ประสบการณ กระบวนการคิด  แสดงออกมาเปนคําพูด 
พฤติกรรม  หรือช้ินงาน  ประกอบดวย  ผลงานจากการสื่อความ ผลงานจากแผนงาน  และการ
ปฏิบัติการไดมาซึ่งความสัมพันธเชิงนามธรรม ซ่ึงการวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห  จะ
พิจารณาจากคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
00000000นักเรียน  หมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน
ราษฎรอุปถัมภ)   อ.เมืองนนทบุรี     จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 
1 จํานวน  21  คน ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2549 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

22

 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
       1. ใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห 

      2. ใชเปนแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  
ของ  นักเรียน 

      3.ครูผูสอนสามารถใชแผนการจัดการเรียนการสอนประยุกตใชในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห 

    4.  นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห
สามารถพัฒนาใหมีความสามารถในขั้นตอไป  เชน   การคิดสรางสรรค  การคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทท่ี   2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
     การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะหดวย
แบบทดสอบกระบวนการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห  โดยวัดกระบวนการประเมินผลดวย
ทฤษฎีบลูม ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการ
วิจัยโดยขอ   นําเสนอ  โดยขอนําเสนอแบงเปน  4  ตอน ดังนี้  

    ตอนที่ 1   องคประกอบพื้นฐานของการคิด  
    ตอนที่ 2   ทฤษฎี  และหลักการสอนตามแนวคิดของบลูมทักษะกระบวนการคิด 
    ตอนที่ 3   รูปแบบการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห โปรแกรมการสอน  เพื่อ 

      พัฒนาการคิดในประเทศและตางประเทศ 
    ตอนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนเพื่อพัฒนาการคิด 

 
องคประกอบพื้นฐานของการคิด 
 

   0000000สมองกับการเรียนรู โดยพัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร  (2544 : 22)   ไดกลาววา การบริหาร
สมอง (Brain  Gym)    การที่มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตางๆนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาท
เปนพื้นฐานของการรับรู  (Perception)    รับความรูสึกจากอวัยวะรับความรูสึก  คือการเห็น  การ
ไดยิน  การสัมผัส  การรับรสและกลิ่น  พัฒนาการของเด็กในรูปแบบบูรณาการทางพัฒนาการทั้ง  
5  ดาน   ไดแก  ดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ  สังคม  เปนการพัฒนาระบบประสาทแหง
การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของเด็กแตละคนนั่นคือ    การพัฒนาเสริมสราง
สมองหรือสราง(Hardware)  มิใชเปนการปอน Software  เขาไป  เพื่อใหเด็กไวตอการเรียนรู มี
ความสามารถ   รับขอมูลไดสูงและเพื่อเปนพื้นฐานแหงการเรียนรูสูงขึ้นไดแก ความเขาใจไหว
พริบ  การนึกคิด    การคนหา  การแกปญหาตลอดจนวิธีการเสริมสราง ระบบประสาทสวนตางๆ   
มาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดการนึกคิดสามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม รูจัก
ตอบสนองตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีความสุขเปนธรรมชาติและมีคุณภาพ จุดสําคัญที่สุดคือ  
ตองดูความพรอมของเด็กเปนหลักนั่นคือ การที่เด็กมีอารมณ(Emotional Quotient)  ในทศวรรษ
แหงสมองนี้ 

2300000   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  24 
 สมองกับการเรียนรู 
จจจจจจจจงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทในสาขาประสาทวิทยา(Potentiality)  ให
ขอมูลแกนักศึกษาและนักวิชาการทั่วไปในเรื่องของสมอง  ซ่ึงเปนศูนยกลางทางการรับรูและ
เรียนรูความจํา  ความนึกคิด  และการทํางานของสมอง  เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย  
ศักยภาพของมนุษย  เปนลักษณะความสามารถซึ่งฝงตัวอยางเงียบๆเพื่อรอโอกาสในการพัฒนา  
เปนความสามารถของมนุษยแตตองใหโอกาสในการเรียนรูจึงจะมีพัฒนาการปรากฏ  มิฉะนั้นก็จะ
สลายไปเหมือนไมมีอะไรเลย  สมองของมนุษยเปนมรดกแหงวิวัฒนาการแบบหลากหลายลานป  
ในสมองของมนุษยนั้นแบงเปน     3  ระดับ คือ 

    1.  สมองดึกดําบรรพ   เชนเดียวกับสัตวมีกระดูกสันหลังขั้นตนทั้งหลาย  สําหรับ
ควบคุมการอยูรอดของชีวิต  เชน  การหายใจ  การไหลเวียนของโลหิต  การยอยอาหาร  ฯลฯ  ซ่ึง
เปนไปโดยอัตโนมัติ  สมองระดับนี้มีในปลา  และสัตวเล่ือยคลาน  สวนนี้ของสมองไดแก  กาน
สมองและไขสันหลัง  ซ่ึงมีวิวัฒนาการมาตั้งแต 3 ลานปที่แลวความอยูรอดในระดับนี้ไมตองอาศัย
“ ความคิด”       เปนปฏิบัติการของกานสมองและไขสันหลังเรียกวา  (Reflex) 
      2.  สมองระดับกลาง  มีในสัตวเล้ียงลูกดวยนมชั้นสูงเทานั้นเรียกวาระบบลิมปก
(Limbic  System)  เปนสวนที่แสดงอารมณ เชนความรัก ความผูกพัน  ความชิงชัง  ความโกรธ  
ความเครียด  ความกลัว เปนตน  มนุษยมีอารมณก็เพราะมีสมองระดับนี้  นอกจากนั้นยังมีสวนที่
กอใหเกิดความจําทั้งระยะสั้น(Short  Term  Memory ,  STM)  และระยะยาว(Long  Term  
Memory, LTM)   ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรอดเปนประโยชนตอการเรียนรูอีกดวย  สมองสวนนี้
พัฒนาเมื่อประมาณ 100 ลานปที่แลว  เมื่อส้ินสุดยุคไดโนเสาสัตวเล้ียงลูกดวยนม  จึงคอย
แพรหลายและมีวิวัฒนาการสืบตอมา 
     3.  สมองสวนเปลือกสมองหรือสมองระดับอารยะ    เชนเดียวกับสัตวเล้ียงลูกดวยนม      
ทั้งหลายสวนนี้มีไวรับสัมผัสทั้ง 5 (หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง)   ควบคุมการเคลื่อนไหว  ความรูสึก
นึกคิดและการเรียนรูทั้งสิ้น  เปลือกสมองของมนุษยทั้ง  หนาทั้งมีรอยพับจีบยนลึกๆ  เพิ่มพูน
ปริมาณและพื้นที่เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของเดนไดรน  (Dendrites  spines)    ซ่ึงมีหนาที่ทําให
เกิด  Brain  connections  จึงมีขีดความสามารถสูงยิ่งกวาสัตวเล้ียงลูกดวยนมใดๆ  ดวยสมองระดับ
นี้จึงชวยใหมนุษยมีอารยธรรม  สมองระดับนี้มีวิวัฒนาการเมื่อไมถึง 5  แสนปนี้เอง มนุษยนั้นอยู
รอดดวย       การเรียนรูแบบมีเหตุผล (Rational  Thinking)  ตางจากสัตวที่อยูรอดไดดวยธรรมชาติ
เปนผูกําหนดและ   สัญชาติญาณ (Instinct)   สมองของมนุษยแรกเกิดแตละคนจะมีเซลลสมอง  
ประมาณ 1 แสนลานเซลล ครบถวนพอๆกับจํานวนเซลลสมองของผูใหญแตมีน้ําหนักเพียง 1ใน4
ของสมองผูใหญเทานั้น  เซลลสมองจะไมมีการเพิ่มจํานวนหากแตมีการเพิ่มขนาดและเพิ่มจํานวน
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ของ Dendritesการเปลี่ยนแปลงรูปรางและความยาวพรอมกับมีการพัฒนาการทางคุณภาพของแต
ละเซลล  จึงทําใหสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พัฒนาการของสมองมีสวนหนึ่งที่พัฒนาแลวกอน
คลอดประมาณ 30 %  และสวน  Cortex       (เปลือกสมอง)   ซ่ึงจะพัฒนาตอไปหลังคลอด  
ในชวงประถมวัยนี้จะมีการพัฒนาการถึง 70%  สมองของมนุษยเปนเด็กอยูนานกวาสมองของ
สัตว  สมองใชเวลาประมา6-8 ป  จึงจะเจริญเต็มที่แตก็ยังพัฒนาตอไดอีก  หากเทียบกับลิง
ชิมแปนซีแลว  เมื่อแรกเกิดสมองเจริญแลวถึง รอยละ 60  กําไรแหงเวลาของความเปนเด็กอยูนาน
ของมนุษยก็คงเปนโอกาสแหงการเรียนรูอยางเต็มที่กอนจะกาวออกไปสูโลกกวาง   สมองของ
ทารกเจริญเติบโตขึ้นถึง 4 เทาเพราะแตละเซลซึ่งมีจํานวนมากตางก็มีขนาดใหญขึ้นและ
สวนประกอบของเซลลเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  ตัวเซลลสมองเหมือน “ฝา
มือ”  ยื่นไซโทพลาซึมออกไปทางหนึ่งเหมือนแขนเรียกวา  Axon   ทําหนาที่สงขอมูลขาวสารอีก
ทางหนึ่งยื่นออกไปยุมยามเหมือนนิ้วมือเรียกวา  Dendrite  ทําหนาที่รับขอมูลขาวสาร   Axon  
ออกจากตัวเซลลเปนเสนเดียวยาวๆ พอถึงจุดหมายจึงแยกแขนงออกราวกับรากไมอีกทีแตละ
ปลายของรากนี้มีปุมจอเขาไปใน   Dendrite ของเซลลตัวอ่ืน  ในแตละเซลลสามารถติดตอควบคุม
เซลลอ่ืนโดยการแตกรางแหออกไปไดถึงสมอง  25000 เซลล  เพื่อสงขาวสารกันโดยกระแส
ประสาท  จึงเกิดปฏิกิริยาเรียก  Synapse  สุดแตวาจะเปนดานรับ-สงสัมผัสตางๆ  เชนปฏิกิริยาการ
เคลื่อนไหว       กลามเนื้อ  ความรูสึกนึกคิด  ความจํา  อารมณทั้งหลาย ฯลฯ  จึงผสมผสานกันขึ้น
กลายเปนการเรียนรูนําไปสูการปรับตัวอยางเฉลียวฉลาดของมนุษยแตละคน     อวัยวะสวนตางๆ
ของมนุษยมีเซลลสมองควบคุมการทํางานอยูเปนระบบ  ดังนั้นการที่ใหเด็กไดลงมือกระทํา
กิจกรรมใดๆเชน  การชวยเหลือตนเอง  การเลน  หรือโปรแกรมกระตุน  พัฒนาการตางๆก็เทากับ
ได  กระตุนบริเวณสมองกวางใหญทีเดียวใหตื่นตัวและทํางานไดดวย  ความวองไวของสมอง
ขึ้นอยูกับภาพของเซลลสมอง  คือตัวเซลลเจริญเติบโตจํานวนDendrite   สามารถทวีจํานวนขึ้นได
ตลอดชีวิตสวนAxon  ถึงจะมีเพียงเสนเดียวคงที่แตเพิ่มคุณภาพโดยการแตกแขนงของรากมากขึ้น  
และมีปลอกหุมเปนไขมันเรียกวา Myelinization  ซ่ึงจะทําใหการรับ สงขาวสาร  รวดเร็วครบครัน
และมีประสิทธิภาพสูงผลงานวิจัยพบวาสมองของเด็กจําเจริญเต็มที่ตองมีส่ิงเรา  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง      การสัมผัสผิว   ภาษาและการมองเห็นและมีความหลากหลายเปนตน   จากการทํา 
PET(Positron  Emission  Tomography  และ MRI  (Magnetic  Resonance  Imaging)   ในวงการ
แพทยสมัยใหมพบวาสมองของมนุษยมี 2   แบบคือ  สมองกาวหนา กับสมองที่ยังลาหลัง  และ
สมองที่มีประสบการณ  กับสมองที่ยังออนหัด  สมองประเภทแรกคือ  สมองกาวหนาและสมองที่
มีประสบการณจะทํางานมีคุณภาพ  คือใชพลังงานอยางประหยัดและการรับ สงขาวสารมีการจัด
ระเบียบดีเยี่ยม  และความมีประสบการณ คือ  การเลน  (Play  way)  ที่ไดมาจากการรับรู
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(Perception)  และโอกาสในการไดมีประสบการณแบบ (Multimodality)  คือการสัมผัสการ
เคล่ือนไหวกลามเนื้อ  การประสานกันของตาและมือ  และภาษา  ดังนั้นเด็กที่ไดรับการอุมชูดูแล
ใหอุนอกอุนใจ  มีประสบการณและโอกาสในเรื่องการรับรูทุกๆ ดานมีคนพูดคุยดวยบอยๆ  จึงจะ
มีสมองวองไวเรียนอะไรไดงายและปรับตัวเกง    นอกจากนี้สมองยังแบงเปน2 ซีกคือซีกซายและ
ซีกขวา  มีแผนเสนและใย  ประสาทเชื่อมตรงกลางเรียกวา (Corpus  Callosum)       ซ่ึงเปนเหมือน
ทางจราจรทําใหความถนัดหรือความเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่ง       ซ่ึงเปนแผนที่ในสมอง ซีกใด
ซีกหนึ่งขามไปสูการรับรูของสมองซีกตรงขามได     เพื่อใหเกิดการประสานงานกันอยูอยาง
สอดคลองงานวิจัยพบวาหาก  Corpus  Callosum มีความหนามากขึ้นจะชวยใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพและพบวาการบริหารสมอง(Brain Gym) จะชวยให  (Corpus  Callosum)  มีความ
หนามากขึ้น 
 
                                             ความถนัดของสมองซีกซายและซีกขวา 
      ซาย       ขวา 
กระบวนการทางสมอง 
      เหตุผล       อารมณ 
      การกะระยะแนวนอน     มิติสัมพันธ 
     ใหคําตอบถูกที่สุดคําตอบเดียว    ความคิดสรางสรรค 
     แนวคดิโลกตะวนัตก            แนวคดิแบบโลกตะวนัออก 
การรับรู    
     รับรูเปนบางสวน     รับรูภาพรวม 
     การวิเคราะหภาษา     ความรูสึก-สัมผัส 
     มีลําดับกอน-หลัง     ทันทีทันใด 
ดานวิชาการ 
     มีแบบแผนแนนอน     อิสระ 
     การบรรยายการอาน     สัญชาตญาณ 
     เหตุผลเชิงอรรถ     อภิปรัชญา 
    วิทยาศาสตร การคํานวณ    ศิลปะ  สุนทรียภาพ 
ดานสังคม 
   จําช่ือคน/ส่ิงของไดดี     ประสบการณ 
   วางแผนลวงหนา     ทันทีทันใด/ปจจุบัน 
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   คําส่ังที่เปนขอความ     คิดเปนรูปภาพ  
                  มีการใชภาษารวมดวย     การมองและมิติสัมพันธ 
ดานอารมณและจิตใจ 
   ภาษา       ดานสายตา 
   ความเขาใจความหมายของบทเพลง   ดนตรี/เพลงบรรเลง 
   มีเหตุผล/คิดเปนคําพูด/สติปญญา    ความคิดเหนือธรรมชาติ     
อารมณของสมองซีกซายและซีกขวาของมนุษยนั้นมีลักษณะคือ    Semihemisphere 2  ซีก 
เทาๆกันแตมีการแบงหนาที่  เฉพาะของแตละบริเวณ  งานคนควาวิจัยในระยะ 15  ปมานี้ทําใหเรา
ทราบวาสมองซีกซาย    ขวา   แบกภาระไมเทากันแตกตางกันดูเหมือนวา  จะมีการวางโปรแกรม
ไวแตดึกดําบรรพ  ใหคนสวนใหญใชสมองซีกซายเปนหลัก  แมแตทารกแรกเกิดยังมีสมองกลีบ
ขมับซีกซายในบริเวณศูนยภาษามีขนาดใหญกวาสมองซีกขวาในบริเวณตรงกัน  นอกจากนั้น
ความถนัดของมือตาหูและสวนอื่นๆในรางกายยังควบคุมโดยสมองซีกซาย  แตในปจจุบันเชื่อวามี
ปจจัยในการเรียนรูเขามาเกี่ยวของในเรื่องความถนัดของสมอง 2 ซีก    
ความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดได 4  ดานดังนี้ 
     1.   ดานขอมูลเนื้อหาที่ใชในการคิด       การคิดในเรื่องใดๆบุคคลไมสามารถคิดโดยไม
มีเนื้อหาของการคิดได  เพราะการคิดเปนกระบวนการในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรที่ควรคูไป
กับการคิดอยางไร    เราควรระวัง ขอมูลที่ใชในการคิดนั้นมีจํานวนมากเกินกวาที่จะกําหนดหรือ
บอกได อุนตา  นพคุณ  2528 (อางถึงในโกวิท  วรพิพัฒน 2530)  ไดจัดกลุมขอมูลที่มนุษยใชใน
การคิดพิจารณาแกปญหาออกเปน  3  ดานดวยกันคือ  
            1.1    ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
หกกกกกกก     1.2    ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
กกกกกกกก      1.3    ขอมูลวิชาการ   การพิจารณาหาทางแกปญหาบุคคลจะตองพิจารณาขอมูล 
ทั้ง     3 สวนนี้ควบคูกันไปอยางผสมกลมกลืน  จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการ
แกปญหาอยางเหมาะสม 
 000000002.   ดานคุณสมบัติที่เอ้ือตอการคิด    การมีพฤติกรรมนารักนาคบ  มั่นใจในตนเอง   
ขยันอดทน   ชางวิเคราะหผสมผสาน   กระตือรืนรน   ใฝรูใฝเรียน    ใจกวางเปนธรรม  ในการคิด
พิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูลตางๆ   คุณสมบัติสวนตัวบางประการมีผลตอการคิดและ
คุณภาพของการคิด  ตัวอยางเชน  คนที่ใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย  จนอาจจะ
ไดขอมูลมากกวาคนที่ไมรับฟงซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการคิด  ชวยใหการคิดหลายฝายจน
อาจจะไดรับขอมูลมากกวาคนที่ไมรับฟง  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการคิดชวยใหการคิด
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พิจารณาเรื่องตางๆมีความรอบคอบขึ้นหรือผูที่ชางสงสัยอยากรูอยากเห็นมีความใฝรูยอมมีความ
กระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูล  และคนหาคําตอบซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมี
คุณภาพขึ้น  ดังนั้นคุณภาพของการคิดสวนหนึ่งจึงยังตองอาศัยคุณสมบัติสวนตัวบางประการ  แต
ในทํานองเดียวกันพัฒนาการดานการคิดของบุคคลที่มักจะมีสวนยอนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติ
สวนตัวของบุคคลนั้นดวย  คุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิดที่นักคิด นักจิตวิทยาและนกัศกึษาเหน็
พองตองกันมีอยูหลายประการที่สําคัญมากๆไดแก        ความเปนผูมีใจกวาง  เปนธรรม  ใฝรู
กระตือรือรน ชางวิเคราะหผสมผสาน   ขยัน  กลาเสี่ยงอดทน      มีความมั่นใจในตนเองและมี
มนุษยสัมพันธดี  
     3.  ดานทักษะการคิดกในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นบานหลายประการในการ
ดําเนินการคิด เชนความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของสิ่ง  2 ส่ิง หรือ
มากกวาและความสามารถในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกันกับทักษะพื้นฐานในการสราง
มโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งนั้นความสามารถในการสังเกตการรวบรวมขอมูลและการจัดตั้งสมมติฐาน
เปนทักษะพื้นฐานในกระบวนการคิดแกปญหาเปนตน  ทักษะที่นับวาเปนทักษะการคิดขั้น
พื้นฐานจะมีลักษณะเปนทักษะยอย  ซ่ึงมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดมามาก  ทักษะที่มี
กระบวนการหรือข้ันตอนมากและซับซอน  สวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะ
ผสมผสานกัน  ซ่ึงจะเรียกกันวาทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิด  
บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จําเปนมาบางแลว  และเชนเดียวกับการคิดของบุคคล
ที่จะมีสวนสงผลไปถึง   การพัฒนาทักษะการคิดของบุคคลนั้นดวย  จากการวิเคราะหทักษะตางๆ
พบวา  
             3.1   ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญ(basic  thinking  skills)  มีจํานวนมากซึ่ง
สวนมากจะเปนทักษะการสื่อสารไดแก    ทักษะการฟง    ทักษะการใชความรู    ทักษะการจํา  
ทักษะการอธิบาย   ทักษะการอาน  ทักษะการทําความกระจาง    ทักษะการรับรู    ทักษะการ
บรรยาย   ทักษะการเก็บความรู   ทักษะการพูด  ทักษะการดึงความรู ทักษะการเขียน     ทักษะ
การจําได   ทักษะการแสดงออก 
            3.2   ทักษะที่เปนแกนสําคัญ(core  thinking  skill)  ไดแก    ทักษะการสังเกต     
ทักษะการระบุ    ทักษะการสํารวจ      ทักษะการจําแนกความแตกตาง      ทักษะการตั้งคําถาม   
ทักษะการจัดลําดับ  ทักษะการรวบรวมขอมูล   ทักษะการเปรียบเทียบ     ทักษะการจัดหมวดหมู
ทักษะการอางอิง    ทักษะการตีความ   ทักษะการขยายความ    ทักษะการเชื่อมโยง    ทักษะการ  
ขยายความ   ทักษะการใชเหตุผล    ทักษะการสรุปความ 
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                3.3   ทักษะการคิดขั้นสูง  ที่สําคัญมีดังนี้    ทักษะการนิยาม  ทักษะการวิเคราะห  
ทักษะการผสมผสาน   ทักษะการจัดระบบ    ทักษะการสราง    ทักษะการจัดโครงสราง    ทักษะ
การปรับโครงสราง   ทักษะการหาแบบแผน   ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน  ทักษะการทํานาย    
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดสอบ  สมติฐาน ทักษะการกําหนดเกณฑ ทักษะการพิสูจน   
ทักษะการประยุกต 
     4.  ดานลักษณะการคิด ไดลักษณะการคิดที่หลากหลายและมีประโยชนมากมาย 
กกกกกกกก         4.1.  คิดคลอง  เปนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดใหไดจํานวนมากและอยางรวดเร็วจัด
หมวดหมูของการคิด 
กกก             4.2   คิดหลากหลาย   คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดใหไดรูปแบบลักษณะประเภทที่
หลากหลายแตกตางกันจัดหมวดหมูของการคิด 
กกกกกกกกก    4.3   คิดละเอียด  คิดใหไดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเรือ่งที่คิด  คิดใหได
รายละเอียดยอยที่เกีย่วของกบัเรื่องที่คิด 
กกกกกกกก      4.4    คิดชัดเจน  พิจารณาสิ่งที่คิดแลวพยายามบอกใหไดวาตนเองรูเขาใจอะไร    
ตนเองรูไมเขาใจอะไร  ในสวนที่เขาใจใหพยายามคดิอธิบายขยายความดวยคําพูดของตน 
กกกกกกกกก   4.5   คิดอยางมีเหตุผล     จําแนกขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นออกจาก
กัน   พจิารณาเรื่องที่คิดบนพืน้ฐานของขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผล    แบบนิรนยัคือคิดจากหลกั
ทั่วไป  ไปสูขอเท็จจริงยอยๆ    แบบอุปนัยคือคิดจากขอเท็จจริงยอยๆไปสูหลักการทั่วไป 
กกกกกกกกก  4.6   คิดถูกทาง    ตั้งเปาหมายของการคิดไปในทางที่จะเปนประโยชนตอสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน   คิดถึงประโยชนระยะยาวมากกวาประโยชนระยะสั้น 
กกกกกกก ก  4.7   คิดกวาง  คิดถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คิดใหครอบคลุมสิ่งที่มี
ความสําคัญหรือมีอิทธิพลตอเร่ืองที่คิด   คิดถึงความสําคัญขององคประกอบแตละองคประกอบที่
มีตอเรื่องที่คิด  คิดถึงจุดสําคัญทั้งที่เปนจุดเดน จุดดอยและจุดที่นาสนใจ 
กกกกกกกกก   4.8   คิดลึกซึ้ง   วิเคราะหใหเห็นองคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่โยงใย
และสัมพันธกันอยางซับซอนจนประกอบเปนโครงสรางหรือภาพรวมของสิ่งนั้น    วิเคราะหให
เขาใจถึงระบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่อยูภายในโครงสรางนั้น   วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
หรือความหมายหรือคุณคาที่แทจริงของสิ่งที่คิดได 
กกกกกกกกก   4.9   คิดไกล  นําปจจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คิดทั้งทางกวางและทางลึกมาวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ   ทํานายความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยตางๆอยางตอเนื่องเปนชั้นๆ
ไปโดยอาศัยขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ เปนฐานในการทํานาย ประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปของความสัมพันธเชิงสาเหตุในแตละขั้นแตละตอน   ลงความเห็นการทํานาย 
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5. มิติดานกระบวนการคิด  เปนการคิดที่ประกอบไปดวยหลากหลายขั้นตอนซึ่งจะนําผูคิดไปสู
เปาหมายเฉพาะของการคิดนั้น  โดยขั้นตอนหลักเหลานั้นจําเปนตองอาศัยทักษะการคิดยอยๆ 
จํานวนมากบาง  นอยบาง  เชน  กระบวนการคิดแกปญหา  กระบวนการคิดอยางมี      วิจารณญาณ  
กระบวนการวิจัย  เปนตน     กระบวนการคิดเปนมิติที่มีความสําคัญที่สุดในยุคนี้เมื่อทุกสิ่งทุก
อยางขับเคลื่อนดวยความคิดของคนที่ตองดํารงชีวิตและการบังคับใชธรรมชาติที่ตองใหผลตอ
ความเปนอยูของมนุษยและสรางผลประโยชนใหแกมนุษยอยางมาก รายละเอียดจาก 
ตารางที่ 5  ทักษะที่เกี่ยวโยงกับความสามารถพิเศษของสมองแตละซีก  (Skills  associated    with     
                    Hemispheric     Specialization  )  

 
สมองซีกซาย(Left  Hemisphere) 

 

 
สมองซีกขวา(Right  Hemisphere) 

• ลายมือ 
• สัญลักษณ 
• ภาษา 
• การอาน 
• การออกเสียง(phonics) 
• การมองเห็นรายละเอียดและขอเท็จจริง 
   (การวิเคราะห ) 
• การพูดและการทองจําปากเปลา 
• การทําตามคําส่ัง 
• การฟง(และรับรู) 
• การรับรูและการเชื่อมโยงสัมพันธทางโสต
ประสาท (auditory  association) 

• ประสาทสัมผัส 
• มิติสัมพันธ 
• รูปทรงและรูปแบบ 
• ความไวตอสี 
• การขับรองและดนตรี 
•  การถายทอดทางศิลปะ 
• การสรางสรรค 
• การหลับตาแลวมองเห็นภาพ/ความสามารถ
ทางสรางจินตภาพ(visualization) 
• ความรูสึกและอารมณ 
• ความรูสึกและอารมณ 
• การสังเคราะห 

ที่มา: สุวิทย  คํามูล , เรียนรูสูครูมืออาชีพ  (กรุงเทพมหานคร  สํานักพิมพภาพพิมพ ,2544),70. 
    6.  มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตน(metacognition) เปนกระบวนการที่
บุคคลใชในการควบคุมกํากับการรูคิดของตนเองมีผูเรียกการคิดในลักษณะนี้วาเปนการคิดอยางมี
ยุทธศาสตร(strategic  thinking)  ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมกํากับการกระทําของ
ตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนาและการประเมินผล ความเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษ
ทางสมอง       พอล ( Paul  1993 )   (อางถึงในไพรัช  สุพรรณอวม  ,   กนกรัตน  สุพรรณอวม
2547)    การศึกษาไทยไดมีการเคลื่อนไหวในเรื่อง “คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน”  เปนแนวคิด
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ใหมที่เร่ิมจะดําเนินการและปรับเปลี่ยนปฏิรูปการศึกษาใหผูเรียนไดมุงเนนประเด็นนี้แตแนวคิด
เหลานี้ยังไมไดรับการนําไปใชอยางกวางขวาง  และปญหาดานคุณภาพ     ดานการคิดขั้นสูงก็มีอยู
เร่ือยมา         ดังนั้นจึงมีนโยบายทางการศึกษาใหจัดการเรียนรูพัฒนากระบวนการคิด    สุวิทย   
คํามูล  (2547  :19 , อางถึงในเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  2545)    รายละเอียดดังแผนภูมิมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

                        มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      
                                                                                                       คิดสังเคราะหเพื่อสรางสิง่ใหม 
 
แผนภูมิที่ 4  มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                                                                           
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติระดับการศึกษา      
 ขั้นพื้นฐาน  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547),19. 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร  
จจจจจจจจ จากแผนภูมิ   มาตรฐานผูเรียนหมายถึงมาตรฐานที่4    ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542    วาดวยมีความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   ครูผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหไดตาม

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   การคิดวิเคราะห 
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

     หลักสูตรการศึกษา   
      ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐาน4 มีความสามารถในการคิด 
      คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิด
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน  
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มาตรฐานที่กลาวมาแลวโดยใชกระบวนการคิดเปนหลัก  ในการจัดการเรียนการสอนตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหหลักสูตร  วิเคราะหเนื้อหา  การสรางแผนการเรียนรู   การสอนตองให
ตรงผลการเรียนรูคาดหวังโดยในจุดประสงคของแผนแตละแผนตองคํานึงในเรื่องนี้เปนหลักและ
การจัดกิจกรรมในการดําเนินการสอนโดยมีกระบวนการคิดที่หลากหลายหรือใชทฤษฎีตางๆ
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยเกมและทักษะอื่นๆเปนตน   เชนทฤษฎีของบลูม (Bloom) 
 

ทฤษฎี  และหลักการสอนตามแนวคิดของบลูมทักษะกระบวนการคิด 
ความสําคัญของทักษะกระบวนการคิด 

 
    ทักษะความคิด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540:29-52) กลาววา  

ทักษะความคิด มีความจําเปนตอการคิดระดับสูงที่ผูเรียนจะตองมีทักษะการคิดยอย ๆ ในลักษณะ
ตาง ๆ  มาแลว  มีประสบการณส่ังสมมา  รวมถึงเพศ  วัย  อายุ  ก็มีสวนสัมพันธที่มีพื้นฐานใหเกิด
ความคิดระดับสูง  คือ  ความคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรคและความคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนพื้นฐานใหเกิดความคิดระดับสูง คือความคิดสรางสรรค และความคิดอยาง
วิจารณญาณดังนั้นทักษะการคิดยอยจึงเปนความสามารถในการคิดลักษณะตาง ๆ ที่ ตองพัฒนา
อยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการคิดที่ซับซอนขึ้นตามลําดับ  องคประกอบของกระบวนการคิดที่
สลับซับซอนเปนประเภทใหญ ๆ ได   2  ประเภท  ไดแก 

    1.  ทักษะการคิดพื้นฐาน ( Basic  Skills )  ซ่ึงประกอบไปดวย 
1.1 ทักษะการสื่อความหมาย  (communication  skills )  ซ่ึงมีทักษะยอยที่สําคัญ 

ใชในการสื่อความหมาย  ดังนี้ การฟง (listening ) การอาน (reading )  การรับรู ( perceiving )   
การจดจํา  (memorizing )  การจํา ( remembering ) การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวภายหลังการเรยีนนัน้
(retention )  การบอกความรูไดจากตัวเลือกที่กําหนดให (recognizing )  การบอกความรูออกมาได
ดวยตนเอง (recalling) การใชขอมูล ( using Information ) การบรรยาย (describing )  การอธิบาย 
(explaining )   การทําใหกระจาง  ( clarifying )   การพูด (speaking )  การเขียน  
( writing )   การแสดงออกถึงความสามารถของตน 
           1.2   ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (coreor  general  thinking   
skills )     เปนทักษะที่ตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานของการคิดชั้นสูง
ที่มีความสลับซับซอน      ซ่ึงตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนใชชีวิตอยางมี
คุณภาพซึ่งการคิดชั้นสูงนั้น  ไดแกการคิดอยางมีวิจารณญาณ     และการคิดอยางสรางสรรคโดยมี
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ทักษะยอยที่สําคัญ  ดังนี้   การสังเกต ( observing )    การสํารวจ ( exploring )     การตั้งคําถาม   ( 
questioning )         การเก็บรวบรวมขอมูล  ( information  gathering )      การระบุ 
( identifying )     การจําแนกแยกแยะ ( discriminating )     การจัดลําดับ ( ordering )  การ
เปรียบเทียบ ( comparing )  การจัดหมวดหมู   ( classifying )   การสรุปอางอิง ( inferring )    การ
แปล ( translating )    การตีความ  ( interpreting )การทํางาน   จะนําพาไปสูการมีศักยภาพในความ
เปนมนุษย    ทั้งนี้ทั้งนั้นตองอาศัยกระบวนการคิด      ชั้นสูงเขามาเกี่ยวของดวย     ถาผูใดไดมีการ
ฝกอยางสม่ําเสมอจะอยูในเกณฑที่เรียกวาผูนั้นเปนอัจฉริยะทางปญญาหรือที่เรียกวาปญญาเปน
เลิศ     ขอบงชี้สําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือการใหผูเรียนใช
กระบวนการสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมดวยตนเอง  ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 5 
 
   การใชกระบวนการสรางความรูใหม 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ  5  การใชกระบวนการสรางความรูใหม 
ที่มา:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , กระบวนการคิด    ( กรุงเทพฯ :โรงพิมพ 
ครุ   สภาลาดพราว, 2540), 29-52. 
 
 กระบวนการคิด 

     กระบวนการคิด ( พิมพันธ   เดชะคุปต  2542  : 39) เปนการคิดขั้นสูง เชน  
กระบวนการคิดที่มีวิจารณญาณ   กระบวนการแกปญหา   กระบวนการคิดสรางสรรค  
กระบวนการวิจัย  ที่จัดเปนกระบวนการขั้นสูงเพราะตองอาศัยทักษะ  กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน
และข้ันกลาง  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเชน ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการสังเกต  การจัดประเภท  
การใหนิยาม การประยุกตเปนตน  สวนทักษะการคิดขั้นกลางเชน  การคิดคลอง  คิดหลากหลาย  
คิดละเอียด  คิดชัดเจน  คิดไกล  เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 :12-
14)   ทิศนา  แขมมณี  และคณะ(อางในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : 15-18 ) 

ผูเรียนใชกระบวนการ ผลผลิต ความรูใหม 

สิ่งประดิษฐใหม 

กระบวนการคิด
กระบวนการกลุม 
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ไดศึกษาการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดไดสรุปมิติของการคิดไว 6 ดาน ดังนี้    มิติของการคิดมี        
6 ดานดังนี้   1)มิติดานขอมูล หรือเนื้อหาที่ใชในการคิด     2)มิติดานคุณสมบัติที่อํานวยตอการคิด  
3)มิติดานทักษะการคิด     4)มิติดานลักษณะการคิด    5)มิติดานกระบวนการคิด 6.มิติดานการ
ควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง 
Ddddddd   1.   มิติดานขอมูล  หรือเนื้อหาที่ใชในการคิดในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมี
เนื้อหาของการคิดได     เพราะการคิดเปนกระบวนการในการคิดจึงตองมีการคิดควบคูไปกับการ
คิดอยางไรก็ตามขอมูลที่ใชในการคิดนั้นมีจํานวนมากเกินกวาที่จะกําหนดหรือบอกได  ขอมูลที่
มนุษยใชในการคิดพิจารณาแกปญหา  แบงออกเปน3 ดาน ดวยกันคือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม  ขอมูลวิชาการ    ในการพิจารณาหาทางแกปญหาบุคคล
จะตองพิจารณาขอมูลทั้ง 3 สวนนี้ควบคูกันไปอยางผสมกลมกลืนจนกระทั่งพบทางออกหรือ
ทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 
Ddddddd d2.   มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด  ในการคิดพิจารณาเรื่องใดๆโดยอาศัย
ขอมูลตางๆ  คุณสมบัติสวนตัวบางประการมีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด   ขอมูลที่เขามา
ในชีวิตของมนุษยมีทั้งในแงบวกและในแงลบ   มนุษยที่เกิดมาจึงตองเรียนรูการแกปญหาและเปน
การแกปญหาที่ถูกวิธีที่วาดวยกระบวนการดวยเหตุและผล 

  3.    มิติดานทักษะการคิด  ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการ 
ในการดําเนินการคิดอาทิเชน  ความสามารถในการจําแนก  ความเหมือนและความแตกตางของ
ของสองสิ่ง  หรือมากกวาความสามารถในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกันเปนทักษะ
พื้นฐานในการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งนั้น  ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูลและ
การตั้งสมมุติฐานเปนทักษะพื้นฐานในกระบวนการคิดแกปญหาเปนตน  ทักษะที่นับเปนทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานจะมีลักษณะเปนพื้นฐานยอย  ซ่ึงมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไมมาก  
ทักษะที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซอนสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลาย
ทักษะผสมผสานกัน  ซ่ึงจะ  เรียกวาทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
คิดบุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จําเปนมาบาง    และเชนเดียวการคิดของบุคคลกจ็ะ
มีสวนสงผลไปถึงการพัฒนาทักษะการคิดของบุคคลนั้นดวย  จากการคิดวิเคราะหทักษะตางๆ
พบวา  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญมีจํานวนมากทักษะการสื่อสารไดแก ทักษะการฟง    
ทักษะการเรียนรู   ทักษะการจําทักษะ   การอธิบาย   ทักษะการอาน    ทักษะการทําความกระจาง
ทักษะการรับรู   ทักษะการบรรยาย   ทักษะการเก็บความรู  ทักษะการพูด   ทักษะการดึงความรู
ทักษะการเขียน   ทักษะการจําได  ทักษะการแสดงออก   ทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐาน
ทั่วไปไดแก   ทักษะการสังเกต  ทักษะการระบุ   ทักษะการสํารวจ    ทักษะการจําแนกความ
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แตกตาง    ทักษะการตั้งคําถาม  ทักษะการจัดลําดับ   ทักษะการรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
เปรียบเทียบ   ทักษะการจัดหมวดหมูทักษะการอางอิง  ทักษะการตีความ    ทักษะการแปรความ    
ทักษะการเชื่อมโยง  ทักษะการขยายความ   ทักษะการใชเหตุผล  ทักษะการสรุป ทักษะการคิดขั้น
สูงที่สําคัญไดแก   ทักษะการนิยามทักษะการวิเคราะห  ทักษะการผสมผสาน  ทักษะการจัดระบบ     
ทักษะการสราง  ทักษะการจัดโครงสราง    ทักษะการปรับโครงสรางทักษะการหาแบบแผน     
ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐานทักษะการทํานาย    ทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการทดสอบ
สมมติฐาน    ทักษะการกําหนดเกณฑ    ทักษะการพิสูจน    ทักษะการประยุกต 
จจจจจจจ  4. มิติดานลักษณะการคิด ลักษณะการคิดเปนประเภทของการคิดที่แสดงกระบวนการ
หรือขั้นตอนที่มากและซับซอนขึ้นจะกระตุนการคิดดวยการใชคําถาม      กระบวนการที่ใชเปน
เครื่องมือคนควาหาความรูหมายถึง    กระบวนการทางปญญา  กระบวนการทางสังคมที่ใชคนหา
สรางความรูเปนคุณสมบัติสําคัญที่ตองการใหคนไทยยุคใหมมีซ่ึงมีเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ 4  คือ    มีความสามารถคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ    มีความคิดสรางสรรค     คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  ระบุไวใน    มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   2543: 26 )  
กลาวโดยสรุปการเรียนการสอน  ควรเปนการพัฒนาใหผูเรียนมี  ทักษะการคิด และกระบวนการ
คิด ยุทธวิธีที่ใชกระตุนการคิดคือ  การใชคําถาม  กระตุนใหผูเรียนคิดการใชคําส่ัง  การใหงานก็
เปนวิธีสําคัญที่จะทําใหผูเรียนใชความคิด.ก  
 
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 

      ลวนแตมีความสําคัญที่ผูเรียนตองไดรับการฝก  นักการศึกษาวิทยาศาสตรของสมาคม
อเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร(The  American  Association  for  the Science : 
AAAS)ประกอบดวยทักษะดังนี้คือ 
กกกกกกกก1.  ทักษะการสังเกต   เปนทักษะพื้นฐานของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อให    ผูเรียนเขาใจความหมายของการสังเกต ประเภทของขอมูลที่ไดขาดการสงัเกต วิธีการ
สังเกต  อยาง  ถูกตองและชดัเจนและสามารถสังเกตไดจนเกดิความชาํนาญหรือเปนทักษะเพื่อใช
ในการศึกษาและคนควาหาขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร 
00000000  2.  การลงความเห็นจากขอมูล   เปนการอธิบายผลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรู
เดิมประสบการณเดิมและเหตุผลหรือเพิ่มความเห็นสวนตัวลงไปดวย  เปนการตอบเกินขอมูลที่ได
จากการสังเกต  ซ่ึงมีความแตกตางจากการสังเกตโดยชัดเจน  กลาวคือ การสังเกตเปนเพียงใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขาไปสํารวจเทานั้น    การลงความเห็นจากขอมูลถูกหรือผิดขึ้นอยูกับ
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เงื่อนไขดังตอไปนี้    ปริมาณและความกวางของขอมูล    ความถูกตองของขอมูล   ความรูและ
ประสบการณเดิมของผูลงความเห็นความสามารถในการมองเห็น  การลงความเห็นสิ่งใดหรือ
เหตุการณใดแลวขอความนั้นตองรอการทดสอบหรือพิสูจนวาจริง  ขอความที่ไดจากการลง
ความเห็นนั้นคือสมมติฐาน  ดังนั้นทักษะการลงความเห็นจากขอมูลจึงเปนทักษะพื้นฐานของการ
มีทักษะการตั้งสมมติฐาน 
กกกกกกกก3.  การจําแนกประเภท     เปนกระบวนการที่ใชจัดจําพวกวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ    
ที่ตองการศึกษาออกเปนหมวดหมู  โดยจัดสิ่งที่ไมมีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูในกลุม
เดียวกันในการจัดจําแนกเปนพวกนั้นตองมีเกณฑในการจัดจําแนก  เกณฑที่ใชในการจัดจําแนก
เปนประเภทพิจารณาจากลักษณะความเหมือนและความแตกตางหรือความสัมพันธอยางใดอยาง
หนึ่งก็ไดซ่ึงอาจเปนเกณฑที่กําหนดขึ้นเองหรือมีผูอ่ืนกําหนดใหถาสิ่งที่นํามาจัดจําแนกประเภทมี
ลักษณะนั้นรวมกันก็จัดใหอยูในพวกเดียวกันสิ่งที่ไมมีลักษณะดังกลาวก็รวมกันเปนอีกพวก หนึ่ง
เกณฑที่ใชในการจัดจําแนกประเภทถาเปนส่ิงไมมีชีวิตเกณฑที่ใชมักจะเปนสี รูปราง ขนาด 
ลักษณะผิววัสดุที่ใชทําประโยชนราคาสวนสิ่งที่มีชีวิตมักจะใชเกณฑที่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเชน
อาหาร   การสืบพันธุ    ที่อยูอาศัย     การเคลื่อนไหว  เปนตน 
กกกกกกกก4.  การวัด  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดอยางเหมาะสม
และใชเครื่องมือนั้นหาปริมาณของสิ่งตางๆออกมาเปนตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว  โดยมีหนวย
กํากับตลอดจนสามารถอานคาที่วัดไดถูกตองและใกลเคียงกับความจริง 
กกกกกกกก5.  การใชตัวเลข  หมายถึง   เปนการนําคาที่ไดจากการวัดและการนับมาจัดกระทําให
เกิดคาใหมโดยนําตัวเลขที่ไดมาบวก ลบ คูณ  หาร  ตัวอยางเชน การหาคาเฉลี่ย การหาปริมาตร  
พื้นที่  ความหนาแนนเปนตน  เพื่อนําเอาคาใหมที่ไดนั้นมาสื่อความหมายใหชัดเจนและเหมาะสม 
กกกกกกกก6.  การสื่อความหมาย หมายถึง  เปนความสามารถในการใชภาษาพูดหรือภาษาทาทาง 
เพื่อใหผู อ่ืนเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อไดชัดเจนและรวดเร็ว  องคประกอบสําคัญของการสื่อ
ความหมายมี 4 ประการคือ  1) ผูสงสาร   2) สาร  3)  ชองทางรับสาร  4) ผูรับสาร 
กกกกกกกกการสื่อความหมายมี    2  ประเภท  การสื่อความหมายทางเดียวเปนการติดตอส่ือสาร
โดยผูสงสารไมเปดโอกาสใหผูรับสารไตถาม  ซักถามขอสงสัยและไมสนใจปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผูรับสารการสื่อความหมายสองทาง   เปนการติดตอส่ือสารที่ผูรับสารมีโอกาสซักถามขอ
สงสัย มีการตอบสนองตลอดจนเสนอความคิดเห็นไดดวย  การสื่อความหมายผลการทดลอง
คนควาทางวิทยาศาสตร  มีได 2 ประเภทขางตน  สําหรับการสื่อความหมายทางเดียวเชน  การ
เขียนรายงานผลการทดลองหรือคนควาใหผูรับสารซึ่งไมมีโอกาสซักถามนั้น  จึงตองเปนการสื่อ
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ความหมายที่มี          ประสิทธิภาพคือผูสงสารและผูรับสารมีความเขาใจตรงกันและลักษณะการ
ส่ือที่ดีตองใชภาษาที่เขาใจงายถูกตอง กระชับรวดเร็ว 
กกกกกกกก7.   การจัดกระทําขอมูลหมายถึง การนําขอมูลดิบมาจัดเรียงลําดับ หรือหาความถี่หรือ
แยกประเภทหรือคิดคํานวณใหม  การสื่อความหมายทําไดหลายรูปแบบเชน  บรรยาย  แผนภาพ  
แผนภูมิ  แผนผัง  ไดอะแกรม  ตารางวงจร  สมการ  และกราฟ 
กกกกกกกก8.  การพยากรณหมายถึง       การทํานายหรือการคาดคะเนคําตอบโดยอาศัยขอมูลที่
ไดจากการสังเกต   หรือขอมูลจากประสบการณที่ เกิดซ้ําในเรื่องนั้น   หรือขอมูลที่แสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆหรือจากตัวความรูทางวิทยาศาสตร เชน  ความจริง  หลักการ  กฎ  
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ  การพยากรณที่แมนยําเปนผลจากการสังเกตที่รอบคอบการวัดที่ถูกตอง  
การบันทึกและการจัดกระทําขอมูลอยางเหมาะสม   การพยากรณแบงเปน 2 ประเภทคือ   การ
พยากรณภายในขอบเขต      ขอมูลและการพยากรณ    
 กกกกกกกกการพยากรณภายนอก ขอบเขตขอมูลหมายถึง  การคาดคะเนคําตอบหรือคาของ
ขอมูลที่มากกวาหรือนอยกวาขอบเขตขอมูลที่สังเกตหรือวัดได      การพยากรณภายในขอบเขต
ขอมูลหมายถึง    การคาดคะเนคําตอบหรือคาของขอมูลที่อยูภายในขอบเขตขอมูลที่สังเกตหรือวัด
ได     การพยากรณภายในขอบเขตขอมูลจะเชื่อถือไดมากกวาและมีความผิดพลาดนอยกวาการ
พยากรณภายนอกขอบเขตขอมูล 
กกกกกกกก9. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาหมายถึงทักษะความสัมพันธระหวาง
สเปสและเวลา    สเปสของวัตถุหมายถึงที่วางที่วัตถุนั้นครองที่อยูซ่ึงมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับ
วัตถุนั้นโดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี  3มิติ  คือ  ความกวาง  ความยาว  และความสูง   
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ    ไดแก  ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับมิติ  และ
ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุ หนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง    ความสามารถที่แสดงใหเห็น
วาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส    ไดแก การชี้บงรูป  2 มิติ 3 มิติได    
สามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือภาพ 3 มิติได      ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  ไดแก
ความสัมพันธการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของ  วัตถุกับเวลา  หรือความสัมพันธระหวางสเปสของ
วัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา      ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะคือ  ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน (integrated  science  process  skills)ประกอบดวย 5 ทักษะ 
 
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
จจจจจจจจ   1.  การกําหนดและควบคุมตัวแปรหมายถึง ตัวแปรคือส่ิงที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกตาง
ไปจากที่เปนอยูเดิมเมื่ออยูในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลอง
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ทาง    วิทยาศาสตรแบงออกเปน 3 ประเภทคือ  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามคือตัว
แปรที่เกิดผลจากตัวแปรตน  ตัวแปรควบคุมคือตัวแปรที่ตองควบคุมไมใหการทดลองเบี่ยงเบน 
กกกกกกกก 2.   การตั้งสมมติฐาน  หมายถึงการตั้งสมมติฐานคือการคาดคะเนคําตอบของปญหา
อยางสมเหตุสมผลและคําตอบที่คาดคะเนคือสมมติฐานซึ่งเปนคําตอบที่รอการทดสอบหรือ 
ขอความที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรซึ่งเปนการคาดคะเนคําตอบของปญหา 

กก 3.  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร     คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
หมายถึงขอความที่เปนที่เขาใจตรงกันสามารถสังเกตหรือวัดหรือตรวจสอบไดในการทดลองเพื่อ
พิสูจนสมมติฐาน  ผูทดลองควรกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของคําหรือของตัวแปรตางๆเพื่อให
เขาใจตรงกันโดยการสังเกต  วัด  และตรวจสอบไดงายเปนหลักสําคัญ   และที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งทําใหผูทําการทดลองไมหลงประเด็น 

     4.  การทดลองหมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว  
ในการทดลองจะประกอบไปดวยกิจกรรม 3 ขั้นคือ  การออกแบบการทดลองหมายถึง    การ
วางแผนการทดลองกอนลงมือปฏิบัติจริง  การปฏิบัติการทดลองหมายถึงการลงมือปฏิบัติจริงและ
ใชอุปกรณไดอยางถูกตอง     ขั้นตอนนี้ผูทําการทดลองตองมีความซื่อสัตยตอส่ิงที่คนความีความ
อดทนที่จะรอผลการทดลองที่เกิดขึ้น     ตองขยันที่จะเสาะแสวงหาปญหาและทําการแกไขโดยใช
ระบบวิทยาศาสตรที่ทําการทดลอง      การบันทึกผล 
         5.  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป   การตีความหมายขอมูลเปนการบรรยาย
ลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู     สวนการลงขอสรุปเปนการบอกความสัมพันธของขอมูล
เชน  การอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรบนกราฟถากราฟเปนเสนตรงก็อธิบายวาเกิดอะไร
ขึ้นกับ  ตัวแปรตาม  ขณะที่ตัวแปรตนเปลี่ยนแปลงหรือถากราฟเปนเสนโคงก็ใหอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรกอนที่กราฟเสนโคงจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรหลังจากที่กราฟเสนโคงเปลี่ยนทิศทางแลว    การตีความหมายขอมูลและการสรุป
เปนสวนสําคัญที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิดดําเนินการจัดกิจกรรม
เสริมใหการใชความคิดใหไดขอมูลกวาง  ใหลึกและไกลตามที่ผูสอนตองการ 
จจจจจจจ ผูวิจัยคิดวากระบวนการวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดใชการคิดและเปน
การคิดที่มีเหตุมีผล  มีขอมูลและมีคําตอบที่สอดคลองกับขอมูลที่ตองการ   ถาจะมีการฝกนักเรียน
ในเรื่องกระบวนการคิดนาจะเปนกลุมวิชาที่ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดอยางแทจริง ซ่ึงตอง
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการคิดขั้นสูง   นั่นคือผูเรียนตองรูจักการ
นํามาใชในชีวิตประจําวันที่สังคมปจจุบันมีทั้งดีและเลวที่จํานําพาผูเรียนไปสูบุคคลที่ชาติตองการ  
ผูสอนจะตองสรางผูเรียนใหมีจิตสํานึกและมีเหตุผลในการดํารงชีวิตในโลกใบนี้ใหไดและดีที่สุด 
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ตารางที่ 6    ความหมาย   คํานิยาม   ตัวอยางคําถามคําส่ัง   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง 
                       วิทยาศาสตรแตละทักษะ 
 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

 
ความหมาย/คํานิยาม 

ตัวอยางคําถาม/คําสั่งเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละ
ทักษะ 

การสังเกต สังเกตโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง5โดยมีจุดประสงคที่จะหา
ขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น  โดยไมใชประสบการณ
และความคิดเห็นของผูสังเกต 

1.สิ่งที่ไดจากการสังเกตภาพมีอะไรบาง? 
2.เมื่อจุดเทียนไขแลวมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรบาง? 
3.มะมวงผลนี้มีลักษณะอยางไร? 

การจําแนกประภท ความสามารถในการจัดแบงหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่อยู
ในปรากฎการณและเหตุการณเปนพวกๆโดยมีเกณฑในการ
จัดแบงเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือนความแตกตาง
หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 

1.กําหนดสัตวให 10 ชนิดจงจัดแบงตาม
คําสั่งใหถูกตอง 
2.ประเภทตามเกณฑที่ทานกําหนดใหเอง 
3.ใหจัดประเภทใบไมโดยใชเกณฑความ
หนาแนนของใบ 
4.จงบอกความแตกตางระหวางปลา
ฉลามกับปลาโลมา 

การวัด ความสามารถในการใชเคร่ืองมือในการวัดปริมาณของสิ่งของ
ตางๆไดอยางถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอและรวมไปถึง
การเลือกใชเคร่ืองมือวัดไดอยางถูกตองเหมาะสมตอสิ่งที่
ตองการวัดดวย 

1.เ ร ามี วิ ธี วั ดปริ ม าตรของก อน หิน
อยางไร? 
2.กําหนดเครื่องวัดมา 3 ชนิด จงเลือกใช
เคร่ืองมือเพื่อวัดมวลโลหะกอนหิน 
3.จงบอกวิธีวัดเสนรอบวงของตนไมตน
นี้ 

การใชเลขจํานวน ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขที่แสดงคา
ปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไดจากการสังเกตการวัดการ
ทดลองโดยตรงหรือจากแหลงอื่นๆอีกทอดหนึ่ง  ตัวเลขที่ร
นํามาตองแสดงคาเดียวกับตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะ
ชวยใหสือความหมายไดตรง 

1.ดินสอในกลองนี้มีกี่แทง? 
2.เหล็กแทงนี้มีปริมาตร 10 cmมีมวล 78g 
จะมีความหนาแนนเทาใด? 
3.รอยละ 70 ของประชากรในหมูบานนี้
คิดเปนกี่คน  
 

5.การหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปส  
สเปสกับเวลา  

สามารถในการหาความสัมพันธระหวาง 3 มิติกับ 2 มิติ
ระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  ระหวาง
สเปสของวัตถุกับเวลาซึ่งไดแกความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลง  ตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาหรือระหวาง
สเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 

1.ให บอกสิ่ ง ขอ ง เ ค รื่ อ ง ใช ในบ า น  
รูปทรงปริซึมฐานสี่เหลี่ยมมา 2ชนิด? 
3.น้ําในภาชนะนี้ควรเทลงในภาชนะใด? 
4.  ปกเกอรปริมาณกี่ลบ.ซม.จึงจะไมลน 
5.ถาตั้งน้ําแข็งกอนใหญทิ้งไวประมาณ 3 
ชม.น้ําแข็งกอนนี้จะมีขนาดเหลือเทาไร? 

 
ที่มา:ทิศนา  แขมมณี,  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ   วิทยาการดานความคิด  (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพเดอรมาสเตอรกรุป,2544), 119-140. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  40 
นักการศึกษาที่ผูวิจัยไดใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ใชทฤษฎีของ Bloom และคณะไดศึกษามี

หลายองคประกอบ     รายละเอียดดังตอไปนี้  
           1. จุดมุงหมายทางการศึกษา(Bloom and Other. 1956) ไดสรางความรูใหมในวงการ
ศึกษาเรื่องจุดมุงหมายทางการศึกษา(Taxonomy of Education Objective)  อันประกอบดวย
จุดมุงหมายทางดานความรู-ความคิด (Cognitive)  จุดมุงหมายเชิงคุณธรรม(Affective) และ
ทางดานการปฏิบัติงาน(Psychomotor) แตละประเภทมีรายละเอียดจําแนกแยกแยะไวชัดเจน
พอเพียงที่นํามาใชในวงการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการสรางแบบทดสอบและแบบสอบถาม  บลูม
และคณะไดวิเคราะหวา       จุดมุงหมายทางดานความรู-ความคิดนั้นประกอบดวยจุดมุงหมาย
เฉพาะ 6 อยางดวยกันซึ่งแตละอยางอธิบายตามความหมายแลวอันดับต่ําสุดคือจุดมุงหมาย
ทางดานความรู ความจํา (Knowledge) สวนอันดับที่สูงที่สุดคือ การประเมินคา(Evaluation)   
อยางไรก็ตามการถกเถียงของ นักทฤษฎีที่เกี่ยวของในเรื่องนี้หาจุดจบโดยการพัฒนากระบวนการ
คิดคนควาอยางตอเนื่อง  Bloom ไดพิมพเผยแพร 2 เลม เลมแรกเรื่อง จุดมุงหมายทางดานความรู-
ความคิด และอีกเลมหนึ่งคือ จุดมุงหมายเชิงคุณธรรม  ซ่ึงนักทฤษฎีในกลุมนี้เคยคิดใหเปนเรื่อง
เดียวกันแตไมสําเร็จ  การแยกเลมของ Bloom โดยเฉพาะเลมแรกเปนที่ยอมรับของนักการศึกษา
ทั่วโลก แมแตนักการศึกษาของไทย  ตามตารางที่6  ดังกลาวขางตน 
        2. เทคนิคการใชคําถามตามระดับจุดมุงหมายทางดานพุทธิพิสัยของบลูม(Bloom:1964.)    
ไดจัดจุดมุงหมายทางการศึกษาไว    3   ดานคือ     ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
(Cognitive   Domain )  แบงเปน  6  ระดับ  ดานความรู  ความจํา  ความเขาใจ    การนําไปใช  การ
วิเคราะห  การสังเคราะห และการประเมิน  ผูสอนจําเปนตองมีความเขาใจใน    ความหมายของ
ระดับความรูทั้ง   6 ประการ ดังนี้ 
จจจจจจจจ              2.1. การเรียนรูในระดับความจําขอมูล  ความจํา  (knowledge)  การเรียนรูใน
ระดับนี้เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดจดจํามีความรูเดิมอยูแลวแตวาผูเรียนจะเก็บขอมูลในดานการจํา
ไดมาก  เพียงใด  ดังนั้นคําถามที่ใชถามในระดับนี้จึงมักเปนคําถามที่ใชถามในเรื่องขอมูล  สาระ  
รายละเอียด  ของสิ่งที่เรียน  และใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมบงชี้วาตนมีความรูความจําในเรื่อง
นั้นๆ   เชน    พฤติกรรมที่บงช้ีถึงการเรียนรูในระดับความรูความจํา 
   • บอก    • รวบรวม 
   •เลา    •ประมวล 
   •ชี้    •จัดลําดับ 
   •ระบุ    •ใหความหมาย 
   •จําแนก   •ใหคํานิยม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  41 
   •ทอง   •เลือก 
  เนื้อหา/ส่ิงที่ถามถึง 
  • ศัพท   • วิธีการ   • เกณฑ 
  • หมวดหมู  • กระบวนการ   • ระบบ 
  • รายละเอียด  • ความสัมพันธ   • ระเบียบ 
  • บุคคล  • สาเหตุ   • แบบแผน 
  • เหตุการณ  • หลักการ-ทฤษฎี  • โครงสราง 
  • สถานที่  • องคประกอบ   • สัญลักษณ 
  • เวลา   • กฎ    • คณุลักษณะ 
กกกกกก                2.2 การเรียนรูในระดับความเขาใจ(comprehension)   หมายถึงการเรียนใน
ระดับที่ผูเรียน   เขาใจความหมาย  ความสัมพันธและโครงสรางของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบาย
ส่ิงที่เรียนรูนั้นไดดวยคําพูดของตนเอง  ผูเรียนที่เขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลังจากไดเรียนรูใน
เร่ืองนั้นแลวจะสามารถแสดงออกไดหลายทาง  เชนสามารถแปลความได  เปรียบเทียบได  บอก
ความแตกตางได เปนตน        ดังนั้นคําถามในระดับนี้  จึงเปนคําถามที่ทําใหผูเรียนแสดง
พฤติกรรมที่บงช้ีถึงความเขาใจในเรื่องนั้นๆ   ดังนี้ 
 
   พฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเรียนรูในระดับความเขาใจ 
   •อธิบาย(โดยใชคําพูด)   •ขยายความ 
   •เปรียบเทียบ    •ลงความเห็น 
   •แปลความหมาย   •แสดงความคิดเห็น 
   •ตีความหมาย    •คาดการณ  คาดคะเน 
   •สรุป  ยอ    •ทํานาย 
   •บอกใจความสําคัญ   •กะประมาณ 
   เนื้อหา/สิ่งท่ีถามถึง 
   •ศัพท     •วิธีการ 
   •ความหมาย    •กระบวนการ 
   •คํานิยาม    •ทฤษฏี  หลักการ 
   •ส่ิงที่เปนนามธรรม   •แบบแผน  โครงสราง 
   •ผลที่จะเกิดขึ้น    •ความสัมพันธ 
   •ผลกระทบ    •เหตุการณ สถานการณ 
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กกกกกก               222.3.  การเรียนรูในระดับการนําไปใช(application)  หมายถึงการเรียนรูใน
ระดับที่ผูเรียนสามารถนําขอมูลความรู  และความเขาใจที่ไดเรียนรูมาไปใชในการหาคําตอบและ
แกปญหาในสถานการณตางๆ   ดังนั้นคําถามในระดับนี้จึงประกอบดวยสถานการณที่ผูเรียน
จะตองมีความรูความเขาใจมาใชในการหาคําตอบโดยผูเรียนมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูใน
ระดับสามารถนําไปใชไดพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับการนําความรูไปใช  ประยุกต  
ปรับปรุงแกปญหา  เลือก   จัด ทํา   ปฏิบัติ   แสดง  สาธิต  ผลิต  เนื้อหา/ส่ิงที่ถามถึง กฎวิธีการ 
หลักการกระบวนการ  ทฤษฎี   ปญหา   ปรากฏการณ   ขอสรุป   ส่ิงที่เปนนามธรรม  ขอเท็จจริง  
กกกกกกก             2.4.  การเรียนรูในระดับการวิเคราะห (analysis)  หมายถึงการเรียนรูในระดับที่
ผูเรียนตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซึ้งขึ้น  เนื่องจากไมสามารถหาคําตอบได
จากขอมูลที่มีอยูโดยตรงผู เ รียนตองใชความคิดหาคําตอบจากการแยกแยะขอมูลและหา
ความสัมพันธของขอมูลที่   แยกแยะ  หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถจบัได
วาอะไร  เปนสาเหตุ  เหตุผล  หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง การ
คิดการวิเคราะหโดยทั่วไปมี    2 ลักษณะคือ 

2.4.1 การวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยูเพื่อใหไดขอสรุปและหลักการ 
ที่สามารถนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆได 
                                    2.4.2      การวิเคราะหขอสรุป  ขออางอิง  หรือหลักการตางๆเพื่อ
หาหลักฐานที่สามารถสนับสนุนหรือปฏิเสธขอความนั้น  ตัวอยางพฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถึงการ
เรียนรูในระดับวิเคราะหได มีดังนี้   พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับการวิเคราะห  จําแนก
แยกแยะ  หาขออางอิง    หาเหตุและผล    หาหลักฐานหาความสัมพันธ    ตรวจสอบ  หาขอสรุป   
จัดกลุม  หาหลักการ  ระบุชี้เนื้อหา/ส่ิงที่ถามถึงขอมูล  ขอความ  เร่ืองราว  เหตุการณ  เหตุและผล  
องคประกอบ  ความคิดเห็น   สมมติฐาน  ขอยุติ  ความมุงหมาย  รูปแบบ  ระบบ   โครงสราง   
วิธีการ  กระบวนการ   
กกกกกกกก               2.5.   การเรียนรูในระดับการสังเคราะห(synthesis)   หมายถึงการเรียนรูที่อยู
ในระดับที่  ผูเรียนสามารถ  1)  คิดประดิษฐส่ิงใหมขึ้นมาได  ซ่ึงอาจอยูในรูปของสิ่งประดิษฐ  
ความคิด  หรือภาษา 2)  ทํานาย  สถานการณในอนาคตได  3)   คิดวิธีการแกปญหาได(แตแตกตาง
จากการแกปญหาในขั้นการนําไปใชซ่ึงจะมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว  แตวิธีการแกปญหาใน
ขั้นนี้อาจมีคําตอบไดหลายคําตอบ) พฤติกรรมที่สามารถบงช้ีการเรียนรูในระดับนี้มีดังนี้ 
         พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับการสังเคราะห  เขียนบรรยาย  อธิบาย  เลา  
บอก  เรียบเรียง  สราง  จัด  ประดิษฐ  แตง  ดัดแปลง   ปรับ   แกไข  ทําใหม  ออกแบบ  ปฏิบัติ  
คิดริเร่ิม    ตั้งสมมติฐาน   ตั้งจุดมุงหมาย  ทํานาย   แจกแจงรายละเอียด  จัดหมวดหมู   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  43 
สถานการณ   วิธีแกปญหา   เนื้อหา / ส่ิงที่ถามถึง   ความคิด  การศึกษาคนควา  แผนงาน  
สมมติฐาน  จุดมุงหมาย   ทฤษฎี  หลักการ  โครงสราง  รูปแบบ  แบบแผน  สวนประกอบ  
ความสัมพันธ  แผนภาพ  แผนภูมิ  ผังกราฟก    
        2.6.   การเรียนรูในระดับการประเมินผล(evaluation)  หมายถึงการเรียนรูใน
ระดับที่ผูเรียนตองใชการตัดสินคุณคา  ซ่ึงก็หมายความวา  ผูเรียนจะตองสามารถตั้งเกณฑ ในการ
ประเมินหรือ      ตัดสินคุณคาตางๆได  และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได  พฤติกรรมบงชี้การ
เรียนรูในระดับนี้มี  ตัวอยางดังนี้     พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับการประเมินผล  
วิพากษวิจารณ  ตัดสิน  ประเมินคา  ตีคา  สรุป  เปรียบเทียบ  จัดอันดับ  กําหนดเกณฑ / กําหนด
มาตรฐาน  ตัดสินใจ  แสดงความคิดเห็น  ใหเหตุผล  บอกหลักฐาน   เนื้อหา / ส่ิงที่ถามถึง  ขอมูล  
ขอเท็จจริง  การกระทํา  ความคิดเห็น  ความถูกตอง  ความแมนยํา มาตรฐาน  เกณฑ  หลักการ  
ทฤษฏี คุณภาพ  ประสิทธิภาพ   ความเชื่อมั่น  ความคลาดเคลื่อน  อคติ   วิธีการ  ประโยชน  
คานิยม 
 กกกกกกกก  
จุดมุงหมายทางดานความรู  ความคิด  (Cognitive Domain) 

      จุดมุงหมายทางดานความรู-ความคิด  ถาอธิบายตามแนวคิดของบลูมและคณะก็คงได
แตเพียงวาเปนจุดมุงหมายที่กินความรวมถึงอะไรบางเทานั้น  ดังที่บลูมและคณะ(Bloom and 
Others1956 : 7) ไดเขียนไวซ่ึงแปลไดความวา  จุดมุงหมายทางดานความรูความคิดที่อยูใน
หนังสือเลมที่  บลูมและคณะไดอางถึงนั้นเปนจุดมุงหมายที่รวมเอาจุดมุงหมายทั้งหลายที่เกี่ยวของ
กับการระลึกได  การสังเกตพิจารณาในเรื่องของความรู และการพัฒนาการของความสามารถ
ทางดานสติปญญาและทักษะทั้งหลายถาพิจารณาความตามที่บลูมและคณะแสดงแนวคิดในการ
พัฒนาประเภทของจุดมุงหมาย(Taxonomy) คงไมชัดเจนพอเพียง ไมชัดเจนสองประการคือ   ก) 
ไมชัดเจนในเรื่องเนื้อหาวิชา(Contents) ที่ใชเปนขอความที่เรียกวา จุดมุงหมายทางดานความรู
ความคิดนั้นไมแยกจากกันกับอาการกระทําทางจิต     ข.)ไมชัดเจนในเรื่องอาการกระทําทางจิตซึ่ง
โดยปกติ  อาการของจิตก็ยากที่จะอธิบายใหชัดเจนอยูแลว  แตบลูมใชคําวาการระลึกได   การ
สังเกตพิจารณาเมื่อนําสิ่งนี้ไปใชกับขอความที่เปนจุดมุงหมายทางดานความรูความคิดก็เกิดความ
กํากวมขึ้นอํานวย  เลิศชยันตรี  (2542: 179-184)ไดทําการคนควาโดยพิจารณาตามเนื้อหาวิชา 
(Contents) แยกจุดมุงหมายออกเปน 6 ประเภทไดแก  ความรู-ความจํา(Knowledge)   ความเขาใจ 
(comprehension)   การนําไปใช(Application)   การวิเคราะห(Analysis)   การสังเคราะห  
(Synthesis)   การประเมินคา(Evaluation)   จุดมุงหมายทั้ง  6  อยางนี้มีความหมายเกี่ยวของกับการ
นึกคิด  การรับรู การตอบสนองของกายและจิต  และเมื่อพิจารณาตามอาการกระทําของจิต  
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(Psycho-Reaction)  คําวาอาการกระทําของจิตนี้มีความหมายในทางพุทธศาสนาซึ่งประกอบดวย   
5 สวน  ไดแก  รูป  หมายถึง  กายอันมีจิตตั้งอยู      เวทนา  หมายถึง  การรับรูตางๆ  ของจิต   
สัญญา   หมายถึง  การจําไดหมายรูเปนอาการของจิตที่ทรงความรูไวแต  อดีตกาล     สังขาร  
หมายถึงอาการปรุงแตงของจิตซึ่งการปรุงแตงนั้นตองเปนปฏิสัมพันธกันระหวางองคประกอบทั้ง
หามิใชอยูตามลําพังโดดเดี่ยว    วิญญาณหมายถึงการหยั่งรูของจิต 
000000000จุดมุงหมายทางการศึกษา(Taxonomy)    แตจะประยุกตใหเขาใจเรื่องการเรียนรูโดย
อาศัยพื้นฐานความรูทางพุทธศาสนามาชวยอธิบายดวยจึงจะใหความชัดเจนและมีความหมายทาง
คุณคามากขึ้น   มี  2 องคประกอบ คือ  องคประกอบที่ไมใชสติปญญา   ซ่ึงเปนสวนที่บลูมและ
คณะไดศึกษาเปนเรื่องจุดมุงหมายเชิงคุณธรรม  (Affective  Domain)  สวนองคประกอบทางดาน
สติปญญานอกจากจุดมุงหมายทางการศึกษา  (Taxonomy) แลวยังมีตัวแปรอยางอื่นอีกมาก  เชน
กลุมที่เปน      ตัวแปรทางดานความถนัดทางการเรียน  ตามทฤษฎีของเทอรสโตนที่มีการศึกษา
โดยการวิเคราะหองคประกอบรวมกัน  (Multiple  Factor  Analysis) รายละเอียดดังแผนภูมิที่6 
 
จุดมุงหมายทางการศึกษา 

กาย           จิต                กายที่กําลังพัฒนา               จิต                   จิตที่กําลังพัฒนา     
 

               พฤติกรรม             แรกเกิดจนถึงจุดที่ตองการศึก                       การวัดทางดานสติปญญา 
 
แผนภูมิที่    6  แสดงจุดมุงหมายทางการศึกษา (Taxonomy)  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ที่มา :  สาโรจน  บัวศรี ,กระบวนการแกปญหาตามหลักอริยะสัจ 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ แหง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2525),298. 
 

 ทฤษฎีของพระพุทธศาสนา 
 

1. รูป 
2. เวทนา 
3. สัญญา 
4. สังขาร 
5.    วิญญาณ   
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การสรางคําถามในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห 
      การถามคําถาม  จัดเปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการที่จะฝกใหเด็กคิด  เพราะการถามเปนการ
นํานักเรียนใหเกิดการคิดไตรตรอง (reflective  thinking )  ทบทวนความเขาใจของตนเองและ
พยายามคิดเพื่อจะหาคําตอบมาตอบคําถามของครูใหได  นอกจากนี้การถามก็เปนกลยุทธอยาง
หนึ่งของการสอนถือวาเปนวิธีที่ดีที่จะใชในการสื่อสารกับผูเรียนและจุดประกายไปสูคําถามอื่นๆ
หรือความสนใจ    คนควาหาคําตอบทําใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ(critical  thinking )   
คิดสรางสรรค  (creative thinking)  กอใหเกิดความทาทายและถาคําถามไมคุกคามหรือเคนหา
คําตอบจากผูเรียนมากจนเกินไปก็จะทําใหเกิดสถานการณ ที่เหมาะสมตอการเรียนรู กอใหผูเรียน
เกิดความรูสรางสิ่ง   เชื่อมโยงและจูงใจใหผูเรียนรูจักการคิดแบบไตรตรอง     (reflecting thinking       
หรือการวางแผน( planning ) การถามคําถามเปนศิลปะที่ซับซอน ครูควรฝกการใชคําถามที่จูงใจ
ใหผูเรียนตองการตอบคําถามดวยความเต็มใจ โดยอาศัยเทคนิค การถามคําถามคําถามที่เหมาะสม 
กับผูเรียนแตละคน และถามคําถามโดยคํานึงถึงแตละระดับ ประเภทและคําที่ใชในคําถาม  
รวมท้ังมีเทคนิคในการตอบรับ    คําตอบ  ที่จะทําใหผูเรียนรูสึกวาครูสนใจรับรูและเขาใจคําตอบ
ของเขา    มีผูแบงประเภทคําถามไวหลายประเภท  ขึ้นอยูกับเปาหมายในการใชคําถามนั้นๆ  เชน  
แบงตามลักษณะของคําถาม  ไดแก   
กกกกกกกก1. คําถามปลายเปด    หรือคําถามแคบ  หรือคําถามที่มีคําตอบเดียว  เปนคําถามที่
ตองการคําตอบเกี่ยวกับขอเท็จจริง    จํานวนที่ถูกตอง  วันเวลาที่เกิดเหตุการณนั้นๆ  ซ่ึงจะเปน
ขอมูลที่เปนความจํา  ซ่ึงผูเรียนไดเรียนรูมากอน  แลว  คําถามประเภทนี้มักลงทายคําถามดวย  ใคร  
ทําอะไร  ที่ไหน  เทาใด  เมื่อไร  ใชหรือไม  ซ่ึงควรใชเมื่อผูสอน  ตองการตรวจสอบ  ความรู  
ความจํา  ของผูเรียน   
จจจจจจจจ2. คําถามปลายเปด หรือคําถามกวาง  หรือคําถามที่มีหลายคําตอบ   เปนคําถามที่
ตองการใหผูตอบตอบไดหลายอยาง  มีคําตอบถูกหลายคําตอบ    ผูเรียนตองตอบโดยใชความคิด
มากกวาความจํา  และอาจจะเปนประเด็นที่จะนําไปสูการอภิปลายได  เชน  อะไรเปนสาเหตุให
เปลือกโลกเกดิการเปลี่ยนแปลง     ทําไมโลกจึงตองโคจรรอบดวงอาทิตย  เปนตน   เปนการถาม
ใหตอบได      หลายทาง  และอาจฝกใหคิดตอไป  ถึงเหตุผลที่ใหคําตอบนั้นๆ  คําถามประเภทนี้
มักตั้งคําถามที่มีคําลงทายวา  อยางไร  ทําไม  อะไร  เปนตน    หรือแบงตามพฤติกรรมดานความรู  
ความคิด(cognitive domain)  ของ Bloom  เปน  6 ระดับ    เชน   

     1.  ความรูความจํา  (Knowledge)  เปนการถามถึงเรื่องราวที่เปนปรากฏการณ    
ขอเท็จจริง  กฎ  สูตร  คําศัพท ฯลฯ  ที่สมองบันทึกไว  ซ่ึงสามารถถามแยกประเภท ไดดังนี้  

            1.1   ถามความรู  ความจํา  เนื้อเรื่อง  
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          1.1.1. ถามความรู  ความจํา  ศัพท  และนิยาม  เชน  พระเนตรแปลวา  

อยางไร  
        1.1.2 ถามความรู  ความจํา กฎ และความจริง  เชน  ใครเปนผูสรางกรุง 

รัตนโกสินทร  
             1.2   ความรู ความจําในวิธีดําเนินการ 
กกกกกกกกกกก          1.2.1   ความรู  ความจํา  ระเบียบแบบแผน เชน  เครื่องหมายใดใชแสดงวา
เปนจังหวัดในแผนที่ประเทศไทย  
กกกกกกกกกกกก           1.2.2   ถามความรู ความจําระดับชั้นและแนวโนม  เชน  ใครเปนคนแรก
ที่ขึ้นไป เหยียบดวงจันทร 
 
              1.2.3   ถามความรู  ความจําเกี่ยวกับการจําแนกประเภท  เชน  สัตวใดบาง
ที่อาศัยอยูในน้าํ 
กกกกกกกกกกกก         1.2.4    ถามความรูความจําเกณฑเชนการแบงประเภทของสตัวใชอะไร
เปน เกณฑ  
กกกกกกกกกกกก         1.2.5   ถามความรู  ความจํา  วิธีการ  เชน  การเลี้ยงไกโดยวิธีใดไดผลมาก 
ที่สุด 
กกกกกกกก      1.3    ถามความรู  ความจํา  ความคิดรวบยอดในเนื้อเรื่อง   
กกกกกกกกกกกก        1.3.1  ถามความรู  ความจํา  หลักวิชา  และขยายหลักวิชา  เชน  ดาว
เคราะหมวีงโคจรรอบดวงอาทิตยเปนอยางไร  
กกกกกกกกกกกก        1.3.2    ถามเนื้อหาความสัมพันธ จากหลายหลักวิชามาสัมพันธกันจนเปน        
โครงสรางของเนื้อความใหญเรื่องเดียวกนั เชน   โครงสรางของการปกครองประเทศไทยเปน
อยางไร  สวนประกอบของน้ํามีอะไรบาง 

    2.ถามความเขาใจ (comprehension)  เปนการถามถึงการใชกระบวนการทางความคิด
นําความรู  และประสบการณที่ไดรับมาทาํใหมีความหมายมากขึ้นดวยวิธีการแปลความ
ตีความหมาย      ขยายความ ซ่ึงสามารถถามคําถามไดดังนี้ 
กกกกกกกก      2.1.   ถามการแปลความหมาย  เชน    ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว หมายถึงลักษณะ
อยางไร 
กกกกกกกกก  2.2.  ถามการตีความ  เชน  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทย
ลดลง  รอยละ20  หมายความวาอยางไร   
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กกกกกกกก   2.3.   การขยายความ  เชน  ถานักเรียนมีคะแนนภาษาไทยลดลงในเทอมนี้และเทอม
หนา ผล การเรียนของนักเรยีนจะเปนอยางไร 
กกกกกก 3. ถามการนําไปใช (application) เปนการถามถึงความสามารถการนํา  ความรู  หลักการ  
และ ขอเท็จจรงิไปแกปญหา ใหมที่เกิดขึ้นอยางไดผล  เชน   เพราะเหตใุดประเทศ          เวียดนาม
จึงมี ผลผลิตขาวสูง 
กกกกกก   4.   ถามการวิเคราะห (analysis)  เปนการถามถึงความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว
ตางๆ  ออกเปนสวนยอย  วาส่ิงเหลานั้นมีองคประกอบ กันอยางไร  ซ่ึงสามารถใชคําถาม ดังนี้   
กกกกกกกกก  4.1   ถามวิเคราะหสวนประกอบหลัก  เชน  สวนประกอบของเปลือกโลกมี
อะไรบาง 
กกกกกกกกก    4.2   ถามวิเคราะหความสัมพันธ  เชน  การที่นักเรียนเรียนไมทันมีสวนสัมพันธ
กับการหนีเรียนอยางไร 
กกกกกกกกกก  4.3   ถามการวิเคราะหหลักการ  เชน  หลักการของการทํางานกลุม คืออะไร 
จจจจจจจจ5.   ถามการสังเคราะห  เปนการถามถึงความสามารถในการประกอบสวนยอยใหเขา
กันเปน เร่ืองราวเปนความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวในหลายๆ  แงมุม แลวนํามาจัดระบบ         
โครงสรางใหมที่มีความเหมาะสม  ลักษณะของการถามประเภทนี้ไดแก   
กกกกกกกกกก5.1  ถามการสังเคราะหขอความ   เชน  ใหอธิบายเหตุการณทํายุทธหัตถีระหวาง
พระศรีสุริโยทัยกับพระเจาแปร  
กกกกกกกกกก5.2   ถามการสังเคราะหแผนงาน  เชน  ถาจะประดิษฐเศษวัสดุเปนของใชจะ            
วางแผนการทํางานอยางไร 
กกกกกกกกกก5.3  ถามการสังเคราะหความสัมพันธ  เชน  เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลมีความสัมพันธ
กับ  การทองเที่ยวอยางไร 
กกก ก       6.   ถามการประเมินคา(evaluation) เปนการถามถึงความสามารถในการตัดสิน  ตีราคา  
คุณคาโดยอาศัยเกณฑ  และมาตรฐานที่กําหนดไว  ลักษณะของการถามประเภทนี้ไดแก  กกกกกก
กกก                   6.1   การประเมินโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน  เชน  จากคํากลาวที่วา การศึกษาทํา
ใหมีความกาวหนาในชีวิตการทํางานทานเห็นดวยหรือไม 

        6.2  การประเมินโดยอาศัยขอเท็จจริงจากภายนอก  เชน  ถายึดตามหลักสหกรณ 
แลว  กิจการสหกรณเหมาะสมกับผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไมอยางไร   
กกกกกกก จากลักษณะของการตั้งคําถามตามพฤติกรรมดานความรู  ความคิดของ  Bloom  นี้  จะ
เห็นวาเปนการตั้งคําถามที่ยาก  ไมสะดวกที่จะใชในชั้นเรียน  แตเนื่องจากสามารถวัดระดับการคิด
ของ  นักเรียนได ผูวิจัยจึงไดนํามาเสนอในที่นี้ และถาผูสอนจะใชคําถามในลักษณะนี้ถามนักเรียน
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ก็จะไดคําตอบที่บอกไดวา  นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับใด  และถาจะทําใหการใช
คําถามตามพฤติกรรมดานความรูตามความคิดของBloom ไดงายขึ้น  อาจทําไดโดยที่ครูไมตองยึด
ติดกับ       ขั้นตอนของพฤติกรรมดานความรู  ความคิดมากเกินไป  แตสามารถใชคําถามสลับกัน
ไปมาตามลําดับพฤติกรรม  และตามความเหมาะสม  กับสถานการณในหองเรียนได     คําถามที่
ใชในการถามคือ   อะไร     ทําไม      ที่ไหน    เมื่อไร    อยางไร   ครูตองตั้งคําถามใหติดปากเพื่อ
กระตุนให   นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห     และในการสอนเรื่องนี้ตองใจ
เย็นใหเวลากับ   นักเรียน    ครูตองคอยแกไขในขณะที่นักเรียนคิดไมตรงประเด็นโดยใชส่ือการ
เรียนการสอนชวยเสริม   การซอมเสริมมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนานักเรียนที่ยังไมเขาใจใน
ระบบการคิดแบบนี้    การสอนจะบรรลุผลครูตองเตรียมการสอนอยางมากโดยเฉพาะสื่อที่ใชใน
การใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดซ่ึงตองใช  การคิดลึก    คิดกวาง   คิดไกล    คิดวองไว    คิด
อยางมีวิจารณญาณ       จนกระทั่งเกิดการคิดสรางสรรค     นับวาการคิดวิเคราะหและการคิด
สังเคราะห    เปนกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานของขั้นสูงที่จะไปสูขั้นสูงที่เหนือกวาขั้นนี้ตอไป. 

 
การคิดวิเคราะห 

 
ความหมายของการคิดวิเคราะห 
     โกวิทย ประวาลพฤกษ  (2548 :43 )  ไดเสนอหลักการเรื่องการพัฒนาความคิดควบคู
ไปกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู  รวมทั้งไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
คานิยม       จริยธรรมและรูปแบบการสอนทักษะ 
     ไกรยุทธ  ธีรตยาดินันท  (ม.ค.-มี.ค. 2539) ไดสรุปแนวทางการคิดวิเคราะหไววา เปน  
การเสนอองคประกอบการสอนใหเกิดทักษะการคิดเปดโอกาสอภิปรายใชคําถามแยบยล  
หองเรียนมีบรรยากาศสงเสริมการคิดตําราเรียนประกอบดวยแกนสารความรู  สอนเนื้อหาใหนอย
แตใหสนุก 
     อุษณีย  อนุรุทธวงศ  (2545:30) ไดสรุปแนวคิดที่คิดเปน จึงเปนการคิดเพื่อแกปญหา
โดยใชขอมูล 3 ประเภท ประกอบในการคิดคือ   ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   
ขอมูลเกี่ยวกับวิชาการ  หากสามารถทําใหปญหาหมดไปกระบวนการคิดจะยุติลง  ถาปญหายังคง
อยูบุคคลก็เริ่มกระบวนการใหม 
      ประเวศ  วะสี (อางในสุวิทย  คํามูล 2547:53) ไดสรุปแนวทางการพัฒนาหลักการคิด
วิเคราะหดังนี้   กระบวนการทางปญญามี 10 ขั้นตอน คือ   ฝกสังเกต  ฝกบันทึก  ฝกนําเสนอตอที่
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ประชุม  ฝกฟง  ฝกปุจฉา  วิสัชนา  ฝกตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม  ฝกคนหาคําตอบ  ฝกวิจัย  ฝก
เชื่อมโยงบูรณาการ  ฝกเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ 
 
 องคประกอบสําคัญของการคิดวิเคราะห       
กกกกก ก    องคประกอบการคิดวิเคราะห  สุวิทย    คํามูล  (2547: 17)ไดใหขอมูลดังนี้   
กกกกกกก1.  ส่ิงที่กําหนดให  เปนสิ่งสําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะห  เชน  วัตถุ  ส่ิงของ  เรื่องราว  
เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ   
กกกกกก  2.    หลักการหรือกฎเกณฑ  เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสวนที่
กําหนดให     เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งทีม่ีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน  หลักเกณฑในการ
หาลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 
กกกกกกก3.   การคนหาความจริงหรือความสําคัญ  เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ  แลวทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุป  การฝก
ผูเรียนใหรูจักการคิดวิเคราะห   การฝกใหผูเรียนอาจสามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน    การใช
คําถาม    เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีหลักการซึ่งครูอาจจะใหผูเรียนวิเคราะหโดยการยก
สถานการณ       บางอยางขึ้นมาหรือการวิเคราะหส่ิงที่เกิดขึ้นในภาพโดยใชคําถาม 
 
 การคิดวิเคราะห  (analysis )  เปนความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใด ๆ ออกเปน
สวนยอย ๆ วาส่ิงเหลานั้นมีองคประกอบกันเชนไรซึ่งสามารถจําแนกเปนพฤติกรรมยอยได  ดังนี้ 
ก       1.   การวิเคราะหสวนประกอบ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของสิ่งของหรือเรื่องราวตาง ๆ  เปนความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจรอง
และ      ความคิดเห็น  ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริงที่นํามาสนับสนุน  เชน  การ
วิเคราะหสวนประกอบที่สําคัญ  สาเหตุและสาระสําคัญของเรื่อง 
กกกกกกกก2.   การวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคัญตาง ๆ  เปนการระบุความสัมพันธระหวางความคิด  ความสัมพันธในเชิงเหตุและผลและ
ความแตกตางระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 
กกกกกกกก3.   การวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องนั้น  ๆ  วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด  เปนความสามารถในการให
ผูเรียนคนหาหลักการของเรื่อง  ระบุจุดประสงคของผูเรียน  ประเด็นที่สําคัญของเรื่อง  เทคนิคที่
ใชในการชักจูงผูอาน  และรูปแบบของภาษาที่ใช  เชน  การบอกหรือการอธิบายสิ่งที่เปนใจความ
สําคัญ      ความสัมพันธ  และหลักการของสิ่งที่เรียนได 
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       การคิดวิเคราะห เปนกระบวนการเริ่มตนของการพัฒนาการทางสมอง  ที่จะทําใหเกิด การ

พัฒนาระบบการคิด    โดยในการประเมินการคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบวัดประเมินผลของ 
การคิดที่เปนผลผลิต    สุวิทย    คํามูล (2547:33)  ไดสรุปแนวคิดการประเมินผลของการคิด    ดังนี้ 
Dddddddd  1.   การตรวจสอบขอมูลของการคิดวิเคราะห  ขณะไดรับขอมูล ขอมูลเปนขอมูลที่        
นาสนใจในที่จะศึกษา   และขอมูลมีความสําคัญของการพัฒนาทางการคิด 
กกกกกกกก2.   การตรวจสอบการกําหนดปญหา  ในการจัดตั้งคําถามในการจําแนกของปญหา
ของควรที่จะเปนการดําเนินการวิเคราะห 
กกกกกกกก3.   การตรวจสอบหลักเกณฑ  พิจารณาหลักเกณฑในการคิดวิเคราะหของการพัฒนา  
ของสิ่งของที่จะทําในการพิจารณาโครงสรางของการพัฒนาการคิด   หรือรายละเอียดทั้งหมด 
ครบถวนสมบูรณหรือไมอยางไร 
กกกกกกกก4.   การตรวจสอบการพิจารณาแยกแยะ  การจําแนกการพัฒนารูปแบบของการตั้ง
คําถามโดยใช  5W 1H (who,  what, when  ,why , where, how)  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร  
และทําอยางไร    มีความเหมาะสมอยางไร 
กกกกกกกก5   การสรุป ประเมินผล  เปนการดําเนินการทดลองวาสรุปผลไดดีในระดับใด  มีการ
สรุปที่ชัดเจนเพียงใด  เหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 

    ในการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนี้  เปนทักษะยอยที่จะชวยให
ผูเรียนมีความตระหนักในปญหา  และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหหาทางเลือก  จากทักษะขั้น
เริ่มตนไปสูทักษะที่ซับซอน  ดังนี้ 

 
      1. การสังเกต  เปนทักษะขั้นตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติและทาง

สังคมครูอาจฝกใหผูเรียนรูจักการสังเกตโดยตรง  เชน  สังเกตปรากฏการณธรรมชาติ  สังเกต
ความเปนอยูของคนในชุมชน  สังเกตการณดํารงชีวิตของสัตวสังเกตของจริง  ฯลฯ  และสังเกต
โดยทางออม  เชน  การสังเกตจากภาพถาย  แผนที่  วีดีทัศน  รูจําลอง  สไลด  การเลนเกมบาง
ประเภท  เชน  เกมจับผิด  หรือเกมจับคูภาพ  เปนตน  การฝกการสังเกตจะชวยใหผูเรียนไดฝกการ
เฝาดูรายละเอียดของสถานการณตาง ๆ พฤติกรรมของคน  วัตถุส่ิงของ  รายงานหรือบุคคล 
กกกกกกกก2.   การวัดและการใชตัวเลข  ในชีวิตประจําวันของผูเรียนจะตองเกี่ยวของกับการชั่ง 
น้ําหนัก  การวัดสวนสูง  การวัดไข  การวัดพื้นที่ปริมาตร  การคํานวณทางคณิตศาสตร  การดูเวลา  
วัน  เดือน  ป  ที่เปนตัวเลข  ซ่ึงผูเรียนควรไดรับการฝกทั้งโดยการคิดคํานวณและการสังเกตเพื่อ
ประมาณการ 
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กกกกกกกก3. การจําแนกประเภท  ส่ิงของที่อยูรอบตัวเราสามารถจัดเปนประเภทไดหลาย
ประเภทตามเกณฑที่ใช  เชน  สี  รูปราง  อายุ   ขนาด  ลักษณะ  คลายคลึงหรือแตกตาง  ซ่ึงผูเรียน
ควรไดรับการฝกใหจําแนกประเภทคน  สัตว  ส่ิงของ  ปรากฏการณทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม
รอบตัว  โดยใชเกณฑที่ตนเองสรางขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห โดยจําแนก
ประเภทของสิ่งตาง ๆ 
กกกกกกกก4.   การสื่อสาร  สามารถสังเกตไดจากการฟง  พูด  อาน  เขียน  รวมทั้งการแสดงออก
ทางหนาตา  ทาทาง  เปนส่ิงที่ผูเรียนควรไดรับการฝกใหมีความสามารถรับรูและสงขาวสาร  
ความ     รูสึก  แนวความคิด  หรือปญหาตาง ๆ กับผูอ่ืน 
กกกกกกกก5.   การใชความสัมพันธระหวางระยะทาง – เวลา  เชน  ความสัมพันธของเวลาในการ
ลําดับเหตุการณจากอดีตถึงปจจุบัน  ความสัมพันธของวัตถุ  ส่ิงของ  สถานที่  บุคคล  ซ่ึงสัมพันธ
กันในแงของเวลาและระยะทาง  การลําดับเหตุการณตาง ๆ  ตามลําดับกอนหลัง  ที่สัมพันธกับ
ความใกลไกลของระยะทาง 
กกกกกกกก6.   การทํานาย  เปนการคาดการณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ    
มากกวาการเดา  เพราะมีการศึกษาหลักฐานตาง ๆ  อยางรอบคอบ  หรือการสังเกตการณส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งอยางตอเนื่อง  จนมั่นใจวาเมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลวจะเกิดอีกเหตุการณหนึ่งตามมา  เชน  
การเห็นมดยายรัง  อาจทํานายวาอีกไมนานจะเกิดฝนตกหนัก   เปนตน 
กกกกกกกกึ7.   การอางอิงเปนการลงความเห็นโดยพิจารณาจากหลักทั่วไป  นําไปสูเรื่องเฉพาะ
เปนการแสดงนัยหรือการลงสรุป  หรือการตัดสินสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง 
กกกกกกกก8.   การนิยามปฏิบัติการ  เปนการกําหนดความหมายหรือการอธิบายสถานศึกษาบาง
ส่ิงบางอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไดงายขึ้น 

     9.   การแปลความหมายขอมูล  เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาแปลความ  หรือ       
ตีความหมายโดยวิธีการตาง ๆ  เชน  การหาคาทางสถิติการเขียนกราฟแบบตาง ๆ แลวสรุปผล 
กกกกกกกก10   การตั้งสมมติฐาน  เปนการคาดเดาหรือคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับ 
สาเหตุหรือผลที่จะเกิดขึ้น  แลวทดสอบวาสมมติฐานใดถูกตองที่สุดโดยการสังเกตการณหรือ
ศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือตั้งสมมติฐานใหม 
 
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห    

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห  สุวิทย – อรทัย 
มูลคํา (2542:15-154) วิธีการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนนและสงเสริมการพัฒนากระบวนการคิดของ
ผูเรียนดังนี้ 
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Dddddddd 1.  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  คือ  กระบวนการที่ผูสอนสอนจากรายละเอียด
ปลีกยอยหรือจากสวนยอยไปหาสวนใหญหรือกฎเกณฑ  หลักการ  ขอเท็จจริงหรือขอสรุปโดย
การนําเอาตัวอยาง  ขอมูล  เหตุการณ  สถานการณ  หรือปรากฏการณ  ที่มีหลักการแฝงอยูมาให
ผูเรียนศึกษา สังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบหรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑได
ดวยตนเอง วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะห  ทําใหเกิดการ
เรียนรูและสามารถสรุปหรือคนพบหลักการ   กฎเกณฑ  ประเด็นสําคัญหรือความจริงไดดวย
ตนเอง      องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย มีดังนี้  คือ 
กกกกกกกก     ก1.1  ตัวอยางขอมูล  สถานการณ  เหตุการณหรือปรากฏการณที่เปนลักษณะยอยๆ 
ของหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
กกกกกกกก     ก1.2  การวิเคราะหตัวอยาง  ขอมูล  สถานการณ  เหตุการณหรือปรากฏการณ เพื่อ
สรุปเปนหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีรวมกัน 
กกกกกกกกก     1.3 การสรุปหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ไดจากการวิเคราะห ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัยสามารถสรุปเปน  ดังรายละเอียดแผนภูมิที่7 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่7  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
ที่มา: สุวิทย คํามูล,  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู(กรุงเทพฯ:โรงพิมพหางหุนสวนภาพพิมพ,2545)32. 

ขั้นเตรียมการ 

ขั้นเปรียบเทียบ 

ขั้นเสนอตัวอยาง 

ขั้นสรุปกฎเกณฑ 

ขั้นนําไปใช 
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000000002 .  การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม ความหมายคือการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามใน
การคิดโดย      พิมพันธ  เดชะคุปต (2542 : 1-3) ไดศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรูที่ใชในการ
พัฒนาทางความคิดของผูเรียน  โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตางๆที่เปนคําถามที่ดีสามารถ
พัฒนาความคิดผูเรียน  ถามเพื่อใหผูเรียนไดใชความคิดเชิงเหตุผล  วิเคราะห  วิจารณ  สังเคราะห  
หรือการประเมินคาเพื่อจะถามคําตอบนั้นๆ   วัตถุประสงค เพื่อมุงพัฒนากระบวนการทางความคดิ
ของผูเรียน  องคประกอบสําคัญ  องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม  มีดังนี้   
คําถามประเภทตางๆที่มีลักษณะคําถามที่ดีมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความคิดผูเรียน  เทคนิค
การใชคําถามของผูสอน   การตอบคําถามของผูเรียน ประเภทของคําถามไดจําแนกคําถาม
ออกเปน 12   แบบ  ซ่ึงเปนลักษณะคําถามที่ใชเพื่อความมุงหมายตางๆ กันสรุปไดดังนี้ 
กกกกกกก             2.1   ถามเพื่อเปรียบเทียบเพื่อใหผูตอบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความ
แตกตาง  ซ่ึงจะตองคิดอยางรอบคอบเสียกอน 
กกกกกกกก        2.2   ถามเพื่อการตัดสินใจ  ผูตอบจะตองจําแนกและตดัสินใจอยางแนนอน   
กกกกกกก          2.3  ถามเพื่อเอาความรูไปใชในสถานการณตางๆ  เปนการถามเพื่อแกไขใน
สถานการณสภาวะตางๆ  โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมที่มีอยูแลว 
กกกกกก                2.4     ถามเพื่อการจําแนก   เพื่อตองการใหผูตอบคิดจําแนกหรือจัดหมวดหมู  
หรือจัดพวกใหม  โดยอาศัยในการเปรียบเทียบในดานความแตกตาง  ความเหมือน  ความสัมพันธ  
และการจัดกลุมใหม 
                2.5  ถามเพื่อความสัมพันธระหวางเหตุผล  เปนคําถามที่ใหผูตอบสังเกต
ปรากฏการณวาเกิดขึ้นไดอยางไร  ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร   
                2.6  ถามเพื่อใหทราบความมุงหมาย  เปนการถามที่ใหผูตอบบอกความมุงหมาย
ของเนื้อเรื่อง  เชนหนังสือพระมหาชนก  เนื้อเรื่องทั้งหมดมีจุดมุงหมายสําคัญอะไรบาง 
กกกกกก             2.7   ถามเพื่อใหเกิดความคิดวิจารณ  ถามเพื่อใหผูตอบคิดในเรื่องความสมบูรณ  
ความถูกตอง  ซ่ึงกอนที่จะตอบนั้นผูตอบตองใครครวญเสียกอน 
กกกกกก                2.8  ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหผูตอบเกิดการสรุปผล   ตัดสินใจ  
โดยอาศัยขอมูลความเปนจริง หลักการเปนเกณฑ 
                  2.9  ถามเพื่อเปดการอภิปราย  เปนการถามเพื่อใหไดมีการถกเถียง  การพินิจ
พิจารณา  การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
กกกกก                2.10  ถามเพื่อใหกําหนดนิยามหรือใหอธิบาย       เปนคําถามเพื่อใหสรุป
ความคิดรวบยอดหรือความหมาย  คํานยิาม  คําอธิบายในแตละคําหรือวลี  เพื่อใหเรื่องราวนั้น
กระจางขึ้น 
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        2.11  ถามเพื่อใหสังเกต   คําถามชนิดนี้ตองการใหหาคําตอบโดยวิธีการสังเกต 
                2.12    ถามเพื่อยั่วยุใหเกิดคําถามใหมๆอีก  ระหวางที่ผูเรียนกําลังคิดกําลังอาน
หรือกําลังปฏิบัติงานอยู  ผูสอนอาจถามถึงงานที่เขากําลังคิดกําลังอยูวาเปนอยางไร 
กก     ก      3.  การพัฒนาความคิดดวยวิธีตั้งคําถามขั้นตอนการเรียนรูแบบใชคําถามรายละเอียด
ตามแผนภูมิที่ 8  ดังนี้ 
 
    การพัฒนาความคิดดวยการตั้งคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่8   แสดงการจัดการเรียนเรียนรูดวยวิธีตั้งคําถาม 
ที่มา: สุวิทย คํามูล,  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบตั้งคําถาม ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพหางหุนสวน 
ภาพพิมพ,2545),85. 
 

การตั้งคําถาม 

คําถาม 

ประเมินผล 

   ขั้นวางแผน
การใชคําถาม 
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การคิดสังเคราะห  ( synthesis )  
  

    การคิดสังเคราะห  ( synthesis )  เปนความสามารถในการคิดเพื่อประกอบสวนยอย ๆ 
ใหเขากันเปนเรื่องราว  เปนความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวในหลาย ๆ แงมุม  แลวนํามา
จัดระบบโครงสรางเสียใหมซ่ึงมีความเหมาะสม  กะทัดรัด  และไดความหมายมากที่สุด  ซ่ึง
สามารถจําแนกเปนพฤติกรรมยอย  ไดดังนี้ 

    1. การสังเคราะหขอความ  เปนความสามารถในการเรียบเรียงถอยคําใหเปนขอความ
หรือเร่ืองราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางไดความมากที่สุด  เชน  การใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นหรือเรื่องราวที่หยิบขึ้นมาพิจารณา 

    2. การสังเคราะหแผนงาน  เปนความสามารถในการสรางโครงการหรือวางแผนกทํา 
กิจกรรมตาง ๆ  เปนความสามารถในการที่จะนําขอมูลเร่ืองราว  เหตุการณที่กําหนดใหมาหาวิธีจะ
ทําอยางไร  จึงจะทําใหเรื่องที่ตองอาศัยขอมูลเหลานี้  สามารถดําเนินการไปสูเปาหมายได  เชน  
ถาตองทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกันสามารถวางแผนการทํางานรวมกันได 

    3. การสังเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการพิจารณาวาเรื่องราวนั้น ๆ มี 
เนื้อหาอะไรที่สัมพันธกัน  และเมื่อนํามาสัมพันธกันแลวสามารถสรุปเปนเรื่องราวใหมได   เชน  
สามารถกําหนดสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณตาง ๆ  ได   

    สุวิทย  คํามูล(2547:128) การคิดสังเคราะหหมายถึง ความสามรถในการรวบรวม
สวนประกอบยอยตางๆของวัตถุส่ิงของหรือความคิดมาหลอมรวมหรือถักทอไดอยางผสมผสาน
กลมกลืนจนกลายเปนสิ่งใหมหรือแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหมอยางเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงคโดยการคิดสังเคราะหเกิดขึ้นเมี่อ  ตองการทางเลือกใหม  ตองการทําส่ิงใหม  หรือ
ตองการหาขอสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เปนการสราง “ส่ิงใหม”  หรือ “ แนวคิดใหม”  ส่ิงใหมที่ได
จากการสังเคราะหมี      2 ลักษณะ คือ 1.)  การหลอมรวมเปนสิ่งใหมจนไมสามารถเห็น
สวนประกอบยอย   เชน  การผลิตยา  เปนตน  2.)  การถักทอ  เปนส่ิงใหมที่สามารถเห็น
สวนประกอบยอย เชน แกงปาไก 

   วรภัทร ภูเจริญ (2546:107)  กลาววา  การสังเคราะห คือ  การรวม  การสรุป คิดรวบยอด  
เปนเรื่องที่นาจะยากกวา  การคิดวิเคราะห 
     บลูม  (Bloom. 1996)  กลาววาการคิดสังเคราะห  เปนผลผลิตที่ส่ือความหมาย  หรือมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะ  หรือผลผลิตในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ  รวมทั้งผลผลิตใน
ลักษณะของความสัมพันธเชิงนามธรรม    ดร.โกวิท  ประวาลพฤกษ   (อางในโสพิศ   กฤษณะ
ไกรวุฒิ : 15-16) กลาววาการพัฒนาคนที่สมบูรณจึงจําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาดานความคิด  ดาน
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ความรูสึกและดานการกระทํา  รวมเปนกระแสเดียวกัน  ใหมีการประสานสัมพันธกันและเปนการ
รวมองคประกอบของกระบวนการคิดที่มีความสัมพันธกันของ การพัฒนาการคิด ความสัมพันธ
การพัฒนาความคิด    พื้นฐานในการคิดตองประกอบดวย   วิทยากาดานการคิดคือทฤษฏี  
หลักการ   และแนวคิดที่เปนสากล   ในชวงศตวรรษที่  20      
 
การพัฒนาแนวคิดของมนุษย 
พัฒนาการ   พัฒนาการ   พัฒนาการ 
ดานความคิด             ดานความรูสึก                                      ดานการกระทํา 
 
 

 
 
แผนภูมิ  9   ความสัมพันธระหวางการพัฒนาดานความคิด   
 โกวิท   ประวาลพฤกษ,  “การพัฒนาแนวคิดของมนุษย,”   สารสนเทศ   วิจัยการศึกษา,  ฉบับที่3  
(พฤษภาคม  2542) : 10-11 
 
จจจจจจจจการพัฒนาแนวคิดของมนุษย      โดยใชการเรียนรูตามทฤษฏีตางๆเชื่อมโยง
ประกอบดวย  กฏ  3 ขอ(Klausmeier,1985)   คือ     
จจจจจจจ1.   กฏแหงความพรอม  (Law  of  Readiness)  กลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ    ความพรอมรางกายหมายถึงความพรอมทางวุฒิภาวะและอวัยวะตางๆของ
รางกาย    ความพรอมทางจิตใจหมายถึงความพรอมที่เกิดจากความพึงพอใจ 

ความรู-ความจํา 

การตรวจสอบ 

การรับ 

การทําเอง 
การทําตาม 

 
การมีรูปแบบ 

ขอมูล   สิ่งแวดลอม 

การมีคุณลักษณะ 
การมีระบบคานิยม 
การเห็นคุณคา 

การทําอยางสรางสรรค 
การทําอยางอัตโนมัติ การนํากฎไปใช 

การสรางกฎ 
การมีความคิดรวบยอด 
การจําแนก 
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จจจจจจจจ2.   กฎแหงการฝกหัด  (Law  of   Exercise)    กลาวถึงการสรางความมั่นคงของการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โดยการฝกหัดทําซ้ําบอยๆ  ยอมทําใหเกิดการ
เรียนรูไดนานและคงทนถาวร 
   3.   กฏแหงผลที่ไดรับ  (Law    of   Effect)   กฏนี้แสดงผลที่ไดรับเมื่อบุคคลแสดง
พฤติกรรมการเรียนรูแลว  ถาไดผลที่พึงพอใจบุคคลยอมยากจะเรียนรูตอไปอีก  แตถาไดรับผลที่
ไมพึงพอใจบุคคลยอมไมอยากเรียนรูหรือเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนดังนั้นถาจะทําใหการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองมีความมั่นคงถาวรตองใหผูเรียนไดรับผลที่พึงพอใจ 
ซ่ึงเปนองคประกอบการคิดของมนุษยที่สมบูรณแบบดังแผนภูมิที่  9 
 
 
การพัฒนาใหเกิดการคิดสังเคราะห 
กกกกกกกก1.   ตองการหาทางเลือกใหม  เปนผลเนื่องจากคิดจินตนาการทําในสิ่งที่ไมเคยมีใคร
ทํามากอน  อาจจะมีคนเคยคิดเคยกลาวหรือทําไวบางในสิ่งที่คลายกัน   
Ddddddddd2.   ตองการทําสิ่งใหมเปนเหตุมาจากสิ่งที่ทําไวเดิมนั้นไมเปนไปตามเปาหมายเกิด
ปญหาอุปสรรคหรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง  จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 
กกกกกกก  3.    ตองการขอสรุปของเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นกระจัดกระจายตามที่ตางๆ  อยาง
ไมมีการจัดระบบระเบียบขอมูลเพื่อนํามาสรุปลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สังเคราะห  สุวิทย  คํามูล, “กลยุทธการสอนการคิดสงัเคราะห,”( พิมพคร้ังที่ 1.สํานักพิมพ หาง
หุนสวนจํากดั ภาพพิมพ ,2547),21. 
 
 
การจัดการเรียนรูการคิดสงัเคราะห ดังนี ้

1. ตองการหาทางเลือกใหม เปนผลเนื่องจากการคิดจินตนาการทําในสิ่งที่ไมเคยมี 
ใครทํามากอน  อาจเคยมีคนเคยคิด  เคยกลาว  หรือทําไวบางในสิ่งที่คลายๆกัน 

2. ตองการทําส่ิงใหม  เปนเหตุมาจากสิ่งที่ดําเนินการไวเดิมนั้นไมเปนไปตาม 
เปาหมายเกิดปญหาอุปสรรคหรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง จึงตองมีการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสม  เชน  “  ศักดิ์สิทธิ์พบวาการใชแผนการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานที่ทําไวเดิม
และใชมาเกิน 5 ปนั้น ไมเหมาะสมกับขอมูลปจจุบันที่เปลี่ยนไปจึงดําเนินการสังเคราะหการใช
จายงบประมาณจากกลุมงานยอยโดยการสํารวจขอมูล และนํามาวางแผนจัดทําโครงราง ทําการ
สังเคราะหเฉพาะ  “ จุดดี ” ของแตละวิธีที่สํารวจไดมาพิจารณาผสมผสานวางแผนจัดทํา
โครงสรางจนเสร็จสมบูรณ  เตรียมสําหรับการใชคร้ังตอไป ” 
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 3.  ตองการขอสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนเหตุมาจากความประสงคในการหาบทสรุป
ของส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นกระจัดกระจายอยูตามแหลงตางๆ อยางไมมีการจัดระบบระเบียบของ
ขอมูลเพื่อนํามาสรุป  เชน  “การประชุมเพื่อสรุปแผนการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการพนันทุก
รูปแบบมีผูเขาประชุมนับสิบคน แตละคนพยายามเสนอขอมูลประเด็นตางๆมากมายและซับซอน
ทั้งในประเด็นและนอกประเด็นผูนําการประชุมจึงตองนําขอมูลที่สามารถดําเนินการไดมา
สังเคราะหการจัดประเภท จัดลําดับความสําคัญมาเชื่อมโยงและสรุปเปนแผนงานการจัดกิจกรรม
ดังกลาวได”   กระบวนการสอนใหเกิดการคิดวิเคราะห/สังเคราะหการสอนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะหและสังเคราะหนับเปนจุดเริ่มตนการพัฒนาใหผูเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบ  โดยท่ี
ลักษณะของการคิดวิเคราะหและสังเคราะหจะมีลักษณะแตกตางกันก็คือ   ลักษณะการคิด
วิเคราะหหมายถึงการแยกแยะขอมูล    ซ่ึงใชเร่ืองการตีความ   การจําแนก   การลงความเห็นขอมูล
แบบแยกองคประกอบ   ลักษณะการคิดสังเคราะหหมายถึงการ   การสรุปความและการลง
ความเห็นขอมูลแบบรวมองคประกอบ     เชนใหนักเรียนบอกเครื่องแกงสมวามีอะไรบาง(การคิด
วิเคราะห)    ใหนักเรียนสังเกตเครื่องแกงเหลานี้และบอกวาเปนแกงอะไร(การคิดสังเคราะห)     
 
 การวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห  สังเคราะห 

    หลักการในการประเมินผูเรียนหลักสูตรไดกลาวถึงการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการบูรณาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   หลักสูตรมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้คือ  
ผูสอนใชเนื้อหาสาระการเรียนรูใดบางเปนสื่อในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนฝกกระบวนการเรียนรู    
ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไรใหผูเรียนสามารถฝกกระบวนการเรียนรูไดดี   ผูเรียน
จะมีความสามารถทําอะไรไดบางเมื่อเรียนรูดวยเนื้อหา   สาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูสอนกําหนดไวไดแก     
กกกกกกกก1.   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ/สาระการเรียนรู 
กกกกกกกก2.   ผูเรียนมีความสามารถนําความรูความเขาใจนั้นไปใชในชีวิตจริง 
กกกกกกกก3.   ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรเปาหมายที่สําคัญใน
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรก็คือ  ความสามารถของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาจนเปนศักยภาพ
สูงสุดไดแก   ความสามารถดานการสรุปความรูความเขาใจ  ความสามารถดานการนําความรูไป
ใชในชีวิตจริง  ความสามารถดานการทํางาน/การจัดการ   ความสามารถดานการแกปญหา  
000000004.   ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมเจตคติ
และบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค     ศักยภาพสูงสุดทุกดานของผูเรียนที่กําหนดไวใน
หลักสูตรจะตองไดรับการฝกกระบวนการเรียนรูดวยเนื้อหา   สาระการเรียนรูที่หลากหลายจนเปน
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ทักษะใหครบตามจุดประสงคของหลักสูตรหรืออาจจะเรียกวาเรียนจบหลักสูตร    คือการเรียนจน
ครบกระบวนการเรียนรูจนเกิดทักษะการเรียนรู      การเรียนรูและความสามารถดานการสรุป
ความรูความเขาใจ  แตเดิมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเรียนรูจากการบอกความรูดวยการ
บรรยาย        การอาน   การฟง   ผูเรียนเรียนรูโดยไมผานกระบวนการคิดและการจัดระบบการคิด
ดวยวิธีการของตนเอง    ความจําที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียงความจําชั่วคราวลืมไดงาย     ผูเรียนจึงขาด
ความสามารถดานการสรุปความรูความเขาใจดวยตนเอง     การขาดความสามารถในการสรุป
ความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูทําใหผูเรียนไมสามาราถนําความรูนั้นไปประยุกตใชได      ดังนั้น
ผูสอนตองศึกษากระบวนการเรียนรูของคนที่มีขั้นตอนของกระบวนการคิดเพื่อจัดระบบขอมูลใน
สมอง   แลวจึงออกแบบกิจกรรมใหเปนไปตามขั้นตอนการเรียนรูนั้นจึงจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดดี     
นั่นคือผูสอนตองจัดกิจกรรมนํา  ผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรับรูรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการและสื่อที่เหมาะสมในขั้นนี้     ผูเรียนจะไดรับความรูในระดับขอมูล    เมื่อผูสอนใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหแยกแยะลักษณะตางๆของขอมูลและใหคิดสังเคราะหขอมูล
เหลานั้นเปนกลุมๆที่มีลักษณะคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน  ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดรับความรูใน
ระดับขอมูลสารสนเทศ    ที่ทําใหพอมองเห็นและรูจักลักษณะของสิ่งที่เรียนชัดขึ้นหากผูสอน
กระตุนใหผูเรียนจัดกลุมขอมูลสารสนเทศเหลานั้นเปน      ภาพรวมของความคิดรวบยอดของสิ่ง
ที่เรียนรูในขั้นนี้ผูเรียนจะแสดงความสามารถในระดับ    การสรุปองคความรู     จากความเขาใจใน
ส่ิงที่เรียนรูดวยวิธีการของตนเองซึ่งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนแสดง
ความสามารถในการคิดและถายทอดความเขาใจของตนเองในระดับแรกนี้ออกมาเปนภาษาภาพที่
ผูสอนสามารถวัดและประเมินได     ผูเรียนมีความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนในระดับใด บกพรอง
ในเรื่องใดและจะชวยเหลือใหมีความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูนั้นไดอยางไรหากเห็นวาผูเรียนมี
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูนั้นอยางชัดเจนผูสอนก็สามารถวัดและ  ประเมินความสามารถดาน
ความรูความเขาใจไดจากภาษาภาพที่ผูเรียนสามารถถายทอดออกมาได  และถาหากจะพัฒนา
ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจนั้นเปนภาษาเขียนก็จะทําให     ผูเรียนพัฒนา
ความสามารถดานการสื่อสารไดอีกดวย   เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจดวยตนเองจนสามารถ
ถายทอดเปนภาษาไดแลวผูสอนจึงจะใหผูเรียนทดสอบความรูความเขาใจนั้นดวยแบบทดสอบ    
ดังนั้นการทดสอบผูเรียนดวยขอทดสอบจึงควรดําเนินการเมื่อเห็นวา ผูเรียนมีความสามารถสรุป
ความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางชัดเจนแลวจึงจะเปนการวัด     และประเมินความสามารถที่
แทจริงของผูเรียนที่เปนผลมาจากการพัฒนาทั้งความรูและความคิด       การจัดการเรียนรูใหผูเรียน
นําความรูไปใชในสภาพจริงผูสอนจะตองกําหนดสถานการณใหมเพื่อใหผูเรียนไดใชความรูความ
เขาใจของตนเองในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะไดฝกการทํางานที่เปนระบบครบวงจรการ
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ทํางานพรอมทั้งฝกกระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหา   ผูสอนจะนําผู เ รียนผาน
กระบวนการเรียนรูอีกครั้งโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนรับรูรวบรวมขอมูล-คิดวิเคราะหจัดกลุม
ลักษณะขอมูล-คิดสังเคราะหกลุมขอมูลและคิดเชื่อมโยงเพื่อสรุปเปนภาพของการทํางานในขั้นนี้
ผูเรียนจะไดฝกกระบวนการเรียนรู  กระบวนการคิด  กระบวนการทํางานและ กระบวนการ
แกปญหาจึงทําใหผูเรียนไดรับความรูในระดับการใชปญญาที่รูรอบรูลึกในสิ่งที่เรียนรูมากขึ้น   
ความสามารถของผูเรียนที่เกิดขึ้นในขั้นนี้  ก็คือความสามารถดานการทํางาน  ไดแกขั้นตอนการ
คิด  ขั้นตอนการทํางาน  การสรุปประเด็นที่ไดรับจากการเรียนรูและการสรางสรรคผลงานที่มี
คุณภาพและผูเรียนจะตองถายทอดประสบการณที่ไดรับทั้งหมดเปนภาษาสื่อความหมายนั้นๆของ
การคิดสังเคราะห     
จจจจจจจจการเรียนรูและความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ในขณะที่ผูเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอนผูเรียนจะตองพัฒนาความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   การกําหนด
ขอตกลงดานเกณฑการประเมินเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรวมกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียน
กับผูสอน  จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองกระทําอยางตอเนื่องจริงจังใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้นไดจริง  ในทางตรงกันขามหากจัดการเรียนรูใหผูเรียนทํางานกลุมเพื่อใหไดผลงาน
และประเมินแตเฉพาะ    ผลงานโดยขาดการประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมทําให
เกิดปญหาแกผูเรียนที่ตั้งใจทํางานแตถูกเอาเปรียบจากเพื่อนรวมงาน  ทําใหเกิดเจตคติทางลบตอ
การทํางานเปนกลุมที่จะหลอหลอมเปนบุคลิกภาพการทํางานที่ไมพึงประสงคใหแกผูเรียน     
ความสามารถของผูเรียนที่จะตองไดรับการพัฒนาตามจุดประสงคของหลักสูตร   หรือมาตรฐาน
การเรียนรูของผูเรียน  การใชกระบวนการเรียนรูหรือกระบวนการสรางองคความรูและระดับ
ความรูที่ผูเรียนจะไดรับ  ตลอดจนการประเมินผลเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนดังกลาว
มาแลวทั้งหมดมีความสัมพันธสอดคลองกัน ชูศรี  ตันพงศ  ( 2546 ), 45  ไดกลาวถึงองคประกอบ
สําคัญในการออกแบบ การวัดการประเมินผลตามสภาพจริง  ส่ิงสําคัญสิ่งแรกที่จะมีการประเมิน
คือจุดประสงคของการเรียนรูหรือผลของการเรียนรูที่คาดหวัง  ซึ่งจําเปนจะตองแตกเปนประเด็น
ยอยที่สําคัญๆที่จะเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จหรือการบรรลุจุดประสงคนั่นเอง 

    การวัดและประเมินความสามารถในการคิด(ศิริชัย   กาญจนวาลี  2544 :180-190)  การ
วัดความสามารถในการคิด  มีเทคนิคในการวัดที่สามารถเลือกใชไดอยางหลากหลาย  ไมวาจะเปน
การวัดโดยใชแบบสอบ(test)  การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง(direct   Observation)  การสัมภาษณ
เปนรายบุคคล(comprehensive   personal  record)   ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟมสะสมงาน
หรือพัฒนางาน(portfolio)   การวัดความสามารถในการคิดโดยใชแบบสอบสามารถจําแนกไดเปน  
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2 ประเภท  ไดแก  แบบสอบขอเขียน (paper-pencil  test)  และแบบสอบปฏิบัติการ (performance  
tests)   แบบสอบขอเขียนนั้นนิยมใชกันอยางแพรหลาย    เนื่องดวยใชงายและสะดวกสําหรับ
ผูสอบ ในการพัฒนาแบบสอบขอเขียนเพื่อวัดความสามารถในการคิดผูพัฒนาสามารถใชรูปแบบ
การสรางแบบสอบประเภทปรนัย(objective  tests)  หรือแบบสอบประเภทอัตนัย(subjective  test)    
สําหรับแบบสอบประเภทปรนัยเปนแบบสอบที่ใชเวลาในการสรางมากแตตรวจสอบจะตรวจงาย   
และนิยมพัฒนาเปนแบบสอบมาตรฐาน   รูปแบบการตอบที่นิยมใชกัน  เชนแบบสอบหลาย
ตัวเลือก(multiple-choice   tests)  เปนตน  สวนแบบสอบประเภทอัตนัยเปนแบบสอบที่สรางงาย
แตตรวจยาก  การพัฒนาเปนแบบสอบมาตรฐานจึงกระทําไดยาก  รูปแบบที่นิยมใชกันเชน  การ
ตอบสั้น(short  answer)  การเขียนตอบตามกรอบที่กําหนด(restricted  essay  tests)   การเขยีนตอบ
อยางเปนอิสระ(extended  essay  tests)    
กกกกกกกกการสรางขอสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 3  ดาน  อํานวย  เลิศชยันตี (2544  : 
212-217)  คือ 1. การสรางขอสอบการคิดวิเคราะหวาดวยหาองคประกอบ   การสรางขอสอบจะ
มุงประเด็นการถามศึกษาคนควา  ถามหลักการ  ถามการสรุปความ  การคนหาเรื่องเดนในเรื่อง
นั้นๆ   2. การสราง  ขอสอบวิเคราะหหาสัมพันธ  ถามเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่มี
ความสัมพันธกันแบบตามกัน   สัมพันธกันแบบผกผัน    สัมพันธกันแบบเหตุผล  3. การวิเคราะห
หาหลักการ  คนหาโครงสรางของเรื่องนั้นๆ   ถามหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ถามเพื่อตองการ
จุดประสงค    ถามคนหาวัตถุประสงคที่แฝงอยูในเรื่องหรือเหตุการณ   ถามคนหาแนวคิดของ
ขอความ  บทความ  หรือในตําราเรื่องนั้นๆ    ถามคนหาหลักการหรือการวิเคราะหหลักการ   
ลักษณะของขอสอบที่สรางขอสอบแบบหลักการคือ  คนหาหลักการ  โครงสราง  วัตถุประสงค  
แนวคิดของเรื่อง  ของเหตุการณ  ของตํารา  จัดเปนการถามการวิเคราะหหลักการ 
กกกกกกกกการสรางขอสอบความสามารถในการคิดสังเคราะห  3 ดาน  คือ  1.  การสังเคราะห  
ขอความ  การเขียนเรื่องสั้น 2.  การสังเคราะหแผนงาน  การวางแผนการแกปญหา    3.   การ
สังเคราะหการประดิษฐสรางผลงานสิ่งใหม   การคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆแปลกๆ   
                      
การประเมินการคิดวิเคราะห 

กกกการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการคิดหนึ่งที่บุคคลพึงพัฒนาตนเอง   หลังจากมีการฝก
คิดและพัฒนาความจําเปนในการที่จะตองมีการฝกกระบวนคิดวิเคราะหเพื่อตองการใหผูฝกได
เรียนรูและฝกกระบวนการคิดเพื่อใชชีวิตอยางมีเหตุมีผลและในการฝกกระบวนการคิดนี้ตองมี
การตรวจสอบหรือวัดประเมินผลของการคิด     วาเปนสิ่งที่เปนผลผลิตนั้นเปนไปตามหลักเกณฑ
สุวิทย  คํามูล (2547:148) ไดเสนอแนวทางการประเมินผลการคิดวิเคราะหวาดวยการประเมิน
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ความสามารถคิดวิเคราะหเร่ืององคประกอบ  ความสามารถกรคิดวิเคราะหเร่ืองความสัมพันธ  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องหลักการและการจัดการ    

กก 
การประเมินการคิดสังเคราะห 

1.  การตรวจสอบขอมูล  ขณะรวบรวมขอมูลวามีเพียงพอหรือไม  มาจากแหลงใดมี 
ความนาเชื่อถือหรือไม ขอนี้เปนการควบคุมใหนักเรียนไมหลงประเด็นที่จะศึกษาและปองกันการ
ออกนอกหลูนอกทางเบี่ยงเบนการเรียนรูตามหลักสูตรเชนการศึกษาขอมูลจากคอมพิวเตอรก 

    2. การจัดระบบขอมูลกอนการสังเคราะหเปนลําดับขั้นตอนหรือไม  เก็บองคประกอบ
ยอยไดทั้งหมดหรือไม    ผูสอนตองคอยควบคุมใหนักเรียนไมหลงประเด็นในการเรียนการคิด
สังเคราะห 
กกกกกกก3.   ใชวิธีการใดในการสังเคราะหขอมูล  เชน  การสรางสรรคจินตนาการ  การนําสวน   
องคประกอบมาสังเคราะห  หรือการใชเทคนิคขยับสวนผสม     สวนนี้ครูผูสอนตองใชเทคนิค
การสอนอยางมากตองมีแนวคิดใหมๆที่คอยรุกเรานักเรียนใหเกิดความสนุกสนานอยากเรียน
อยากรูและมีอารมณรวมอยากเรียน   ผูสอนตองมีทักษะในการสอนอยางดี   

     4.    การกําหนดคุณลักษณะ โครงสราง  หรือรายละเอียดทั้งหมดของสิ่งที่จะ
สังเคราะหนั้นครบถวน  สมบูรณหรือไม    ผูสอนตองมีวิจารณญาณในการศึกษาหลักสูตร   การ
วิเคราะห    หลักสูตร   การทําแผนการสอน    เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในทักษะการคิดอยาง
สมบูรณแบบโดยผูที่จะใชบทเรียนนั้นไดดําเนินการสอนถูกวิธี 
กกกกกกกก5.   นําความคิดรวบยอดที่ไดมาผสมผสานกันจนเปนสิ่งใหม  หรือความคิดใหม  ได
จริงหรือไม       ผูสอนตองใชเทคนิคการสอน   ส่ือ    เนื้อหาสาระความรูใหเหมาะสมกับระดับชัน้
เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดตามที่ครูตองการ 

    6.    การนําเสนอผลงานจากการคิดสังเคราะห ในรูปสิ่งใหม หรือ ความคิดใหมเปนแบบ 
อัตนัยแบบสอบขอเขียนเพื่อวัดความสามารถในการคิด  เราสามารถสรางขึ้นมาใชเองหรือที่เรียกวา   
แบบสอบที่ครูสรางขึ้นมาใช (teacher-made  tests)   ซ่ึงสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาเปน
แบบทดสอบมาตรฐานได   สวนแบบสอบทีเ่ลือกซื้อจากตางประเทศ  หนวยงานหรือบริษัทผูผลิต 
ซ่ึงจะมีกลุมนกัวัดผลผูเชี่ยวชาญทําการสราง     และพัฒนาแบบสอบจนไดมาตรฐานแนวทางการ
พิจารณาคัดเลือกแบบสอบ  
จจจจจจจความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะหผูวิจัยเห็น
วาโลกปจจุบันไมใชโลกแหงการมีชีวิตที่ราบรื่น   สภาพแทจริงมีการแข็งขันในทุกรูปแบบ  
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ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 

 
ตารางที่    7    ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  และคิดสังเคราะห  

 
ลักษณะบุคคลที่มคีวามสามารถคิดวิเคราะห 

 
ลักษณะบุคคลที่มคีวามสามารถคิดสังเคราะห 

นักคิดวิเคราะหที่ดี 
1. มีความรูความเขาใจในพื้นฐานเรื่องนั้น 
- กําหนดขอบเขตการวิเคราะห 
- จําแนกแจกแจงองคประกอบ 
- จัดหมวดหมู  ลําดับความสําคัญ 
- หาสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณไดชัดเจน 
2. ชางสังเกต  ชางสงสัย  ชางไตถาม 
- ชางสังเกตหมายถึง  สามารถเห็นหรือคนหาความ
ผิดปกติของสิ่งของหรือเหตุการณที่ดูอยางผิวเผินแลว
เหมอืนไมมีอะไรเกิดขึ้น 
-    ชางสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลย 
- ชางไตถาม ชอบตั้งคําถามสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการ
คนหาขอมูลเพื่อคนหาความจริงในเรื่องนั้นๆ 
- คําถามที่ใชคิดตลอดเรื่องนั้นๆคือ  5 W   What(อะไร)  
WHERE(ที่ไหน)  When(เมื่อใด)  When (เมื่อใด) Why
(ทําไม)  Who (ใคร) Why 
(อยางไร) 
3.ความสามารถในการหาความสัมพันธในเชิงเหตุผล 
- พบเห็นส่ิงที่เกิดความคลุมเครือเกิดขอสงสัย 
- สืบคนคําตอบสิ่งที่สงสัย 
- ประเมินผลส่ิงที่สืบคนขอสงสัย 
4. ความสามารถในการตีความ 
- เกิดจากการรับขอมูลเขามาทางประสาทสัมผัสสมองจะ
ตีความขอมูล  โดยวิเคราะหเทียบเคียงกับความทรงจํา
หรือความรูเดิมที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
- เกณฑที่ใชเปนมาตรฐานในการตัดสิน  จะแตกตางกัน
ไปตามความรู  ประสบการณคานิยมของแตละบุคคล 

 1. มีจินตนาการสูง 
 2. มีอารมณขันรื่นเริง 
 3. มีความสามารถในการแกปญหา 
 4. ไมชอบทําตามผูอื่นโดยไมมีเหตุผล 
 5. มีความคิดอิสระ  ยืดหยุน  ไมเครงครัดตอระเบียบแบบ
แผนและไมยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป 
 6. สนใจและยอมรับสิ่งแปลกใหม 
 7. มีใจเปนกลางไมมีอคติตอขอมูลที่รับ 
 8. มีคุณลักษณะผูนํา กลาเผชิญความจริง 
 9. มีความรับผิดชอบสูง 
10. รักการอานสนใจหนังสือทุกประเภท สนใจใฝรู 
11. สุขุมเยือกเย็น 
12. ขยัน  อดทน  มานะพากเพียร 
13. มีความพยายามสูง 
14. สามารถทํางานกลุมไดดี 
15. เปนผูฟงที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
16. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดเชิงวิพากษ
สูง 
17. มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนสูงจะสามารถ
จับประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของมาใชไดอยางถูกตองและ
แมนยํา 
 
 

 
ที่มา: สุวิทย คํามูล,  ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห  (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพหางหุนสวนภาพพิมพ,2545),26.ddd 
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จจจจจจจจการศึกษาที่เนนผูเรียนสําคัญจะตองคํานึงใหผูเรียนเกิดองคประกอบการเรียนรูดังนี้คอื   เรียนด ี    
จําได    แสดงออก    ใชใหเปน    คิดของใหม    จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงหมายถึงการจัดการเรียน
การสอนตองเนน     กระบวนการคิดที่มีนักทฤษฎีคิดวิธีการสอนที่เนนกระบวนการคิด  ผูสอนสามารถ
เลือกการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายไดในแตละแผนการสอนที่จะนํากิจกรรมพานักเรียนสู
กระบวนการคิดไดอยางดี   ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงมีความจําเปนอยางมาก 
 
 ตารางที่   8  ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง 
     ตัวบงช้ี วิธีการ                  เครื่องมือ         แหลงขอมูล 

ระบุ
ตัวบงช้ีที่
สอดคลองกับ
วิธีการ
ประเมิน 

1.การสังเกต
ขณะที่ผูเรียนทํา
กิจกรรม 
2.การซักถามหรือ
การสัมภาษณ 
3.การอภิปราย
สรุป 
4.การพิจารณา
ผลสําเร็จของงาน 
5.การตรวจ
แบบฝกหัด 
6.การใช
แบบทดสอบ 
7.การบันทึกทกัษะ
การเรียนรู 
8.การใชแฟม
สะสมงาน 

-แบบบันทกึการสังเกต 
-คําถามที่กระตุนใหผูเรียนคดิ 
-แบบบันทกึการสัมภาษณ 
-ประเดน็การอภิปราย 
-แบบสรุปผลการอภิปรายฯลฯ 
-แบบประเมินตนเองของผูเรียน 
-แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
-แบบเช็ครายการตางๆ 
-แบบการใหคะแนนผลงานฯลฯ 
-เฉลยแบบฝกหัด 
-ขอทดสอบชนิดตางๆ เชนขอ
ทดสอบแบบปรนัย  ขอทดสอบ
แบบอัตนัย 
-แบบบันทกึทกัษะการเรียนรูของ
ผูเรียน 
-ตัวอยางผลงานในแฟมสะสมงาน
ที่สะทอนใหเห็นทักษะดานตางๆ
ของผูเรียน 

ระบุ
แหลงขอมูล  ที่จะใชใน
การประเมินซึง่ก็คือ
รองรอยหรือหลักฐาน
การเรียนรูของผูเรียน
นั่นเอง 
-แบบบันทกึตางๆ 
-Mind  Map ที่ผูเรียน
เขียนขึ้น 
-รายงานผลการทดลอง 
-ผลงานที่ผูเรียนสราง
ขึ้น 
-หนังสือที่ผูเรียนเขยีน 
-สรุปผลโครงงานวิชา
ตางๆเปนตน 

 

 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา , แนวทางการประเมินผลดวย
ทางเลือกใหม  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคุรุสภา,  2544),14.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  65 
 
การประเมินตามสภาพจริง 
   กกกกกกก1.   ตองการวัดอะไร  ส่ิงที่ตองการวัดมีองคประกอบอะไรบางและแบบสอบที่
นํามาใชสามารถวัดไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัดหรือไม 
กกกกกกกก2.   แบบสอบที่นํามาใชตองมีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพดวยความตรง(validity)  และ    
ความเที่ยง(reliability)ในระดับที่สูง 
กกกกกกก   3.   แบบสอบที่จะนํามาใชจะตองเหมาะสมกับระดับการศึกษาและอายุของผูสอบ 

     4.   ผูใชตองศึกษาคูมือการบริหารการสอบ  ขั้นตอนการสอบ  และการตรวจให
คะแนนใหเขาใจอยางชัดเจน 
กกกกกกกก5   ผูใชควรทดลองใชแบบสอบและตรวจใหคะแนนกอนนําไปใชจริงจะชวยทําให
ทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อหามาตรการปองกันและแกไข 
กกกกกกกก6.   เมื่อนําไปใชจริงตองปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานตรวจใหคะแนนอยางเปนปรนัย
และแปรผลตามปกติวิสัย(norms)   หรือเกณฑ (criteria)  ที่กําหนดไว 
กกกกกกก 7.   ผูใชควรบันทึกผลการวิเคราะห  (ถามี)  และผลการใชแบบสอบเพื่อเปน
สารสนเทศสําหรับการเลือกใชในโอกาสตอไป 
กกกกกกกลักษณะทั่วไปของแบบสอบ Watson-Glaser  Critical  Thinking  Appraisal แบบสอบนี้
สรางโดย   WatsonและGlaser   (1937)  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องฉบับปรับปรุงลาสุดในป  ค.ศ.  
1980  สําหรับใชกับนักเรียน ม.3  - วัยผูใหญ  แบบสอบ มี  2 แบบ   ซ่ึงคูขนานกันคือแบบ Aและ
แบบB  แตละแบบประกอบดวย 5  แบบสอบยอย   มีขอสอบรวมทั้งหมด 80  ขอ  ใชเวลา 50  นาท ี  
แตละแบบสอบยอยวัดความสามารถในการคิดตางๆกันดังนี้กกกกกกกก 

1. ความสามารถในการสรุปอางอิง(inference)     เปนการวัดความสามารถในการ 
ตัดสินและจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา     ขอสรุปใดเปนจริงหรือเปนเท็จ  ลักษณะของ
แบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาใหแลว  มีขอสรุปของสถานการณ3-5  ขอสรุปจากนัน้
ผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปแตละขอเปนเชนไรโดยเลือกจากตัวเลือก  5ตัวเลือก   ไดแก
เปนจริง(true)  นาจะเปนจริง  (probably  true)    ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ(insufficient  data)  นาจะ
ไมเปนเท็จ(probably   false)  และเปนเท็จ(false)    
กกกกกกกก2. ความสามารถใดระบุขอตกลงเบื้องตน(recognition  of  assumption)   เปนการวัด
ความสามารถในการจําแนกวา  ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน     ขอความใดไมเปนลักษณะ
ของแบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาให  แลวมีขอความตามมา  สถานการณละ 2-3  
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ขอความ  จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินขอความในแตละขอความวา  ขอใดเปนหรือไมเปน
ขอตกลงเบื้องตนของสถานการณทั้งหมด   
กกกกกกกก3.   ความสามารถในการนิรนัย(deduction)   เปนการวัดความสามารถในการหา  
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากสถานการณที่กําหนดมาใหโดยใชหลักตรรกศาสตร  ลักษณะของ
แบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาให   1ยอหนา   และมีขอสรุปตามมา สถานการณละ 
2-4  ขอ  จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปในแตละขอเปนขอสรุปที่เปนไปไดหรือไม
ตามสถานการณนั้น 
กกกกกกกก4.   ความสามารถในการแปรความ(interpretation)    เปนการวัดความสามารถเปนการ
ใหน้ําหนักขอมูลหรือหลักฐานเพื่อตัดสินความเปนไปไดของขอสรุป  ลักษณะของแบบสอบยอย
นี้มีการกําหนดสถานการณมาใหและมีขอสรุปสถานการณละ 2-3 ขอ  จากนั้นผูตอบตองพิจารณา
ตัดสินวาขอสรุปในแตละขอวานาเชื่อถือหรือไมภายใตสถานการณอันนั้น 
กกกกกกกก5.   ความสามารถในการประเมินขอโตแยง(evaluation  of  arguments)  เปนการวัด
ความสามารถในการจําแนกการใชเหตุผลวาส่ิงใดเปนความสามารถสมผล  ลักษณะของแบบสอบ
ยอยนี้มีการกําหนดชุดคําถามเกี่ยวกับประเด็นปญหาสําคัญมาให  ซ่ึงแตละคําถามมีชุดของคําตอบ
พรอม   เหตุผลกํากับ  จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาคําตอบใดมีความสัมพันธเกี่ยวของ
โดยตรงกับคําถามหรือไม  และใหเหตุผลประกอบ 
กกกกกกกลักษณะทั่วไปของแบบสอบ  Cornell  Critical  Thinking  Test พัฒนาโดย Ennis และ 
Millman   (1985)  พัฒนาขึ้นมาโดยยึดทฤษฎีของ  Ennis Ennis  เปนหลัก  ทฤษฎีนี้ไดกําหนดวา    
การคิดอยางมีวิจารณญาณมีองคประกอบ  3 สวน  คือการนิยามปญหาสิ่งเกี่ยวของและการทําให
กระจาง (define  and  clearity)   ซ่ึงประกอบดวยความสามารถตางๆดังนี้ 

    1.   ระบุประเด็นปญหาตางๆที่สําคัญ (identify  problems)  ระบุขอสรุป(identify   
conclusion)    ระบุเหตุผลที่ปรากฏและไมปรากฏ (identify    reasons)  ตั้งคําถามใหเหมาะสมใน
แตละสถานการณ  (identify appropriate questions to ask) ระบุขอตกลงเบื้องตน (identify  
assumptions) 

    2.   การพิจารณาตัดสินขอมูล (judge  information)  ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ
ตางๆดังนี้   ตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (determine  credibility   of  
source  and  observation)    ตัดสินความเกี่ยวของของขอมูลกับปญหา (determine   relevance)   
ตระหนักในความคงเสนคงวาของขอมูล(recognize   consistency) 
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 3.   การอางอิงเพื่อการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ( inference  

solving  problem  and  draw   reasonable  conclusion)ซ่ึงประกอบดวยความสามารถตางๆสําหรับ
การตัดสินสรุปดังนี้ 

     แบบอุปนัยและอางอิง (infer  and  judge  inductive  conclusions)    การนิรนัย
(deduction)   ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นตามมา(predict   probable  consequence)  ในการใชแบบสอบ
ไดระบุถึงผูคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น  จะตองมีสมรรถภาพในการตัดสินไดวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น
หรือไม  ซ่ึงมี   10 ลักษณะดังนี้   ขอความที่ใชสืบเนื่องมาจากขอความที่กําหนดให(premises) ส่ิง
ที่กลาวถึงเปนขอตกลงเบื้องตน (assumption)   ส่ิงที่สังเกตไดมีความตรง(validity)  ส่ิงที่ถูก
กลาวหาเชื่อถือได (reliable)    การสรุปอางอิงเบื้องตนมีความถูกตอง (simple  generalizatio n)  
สมมุติฐานมีความสมเหตุสมผล(hypothesis)   ทฤษฎีที่ใชมีความเหมาะสม (theory)   ประเด็น
โตแยงขึ้นกับประเด็นที่         คลุมเครือ(ambiguity)    ขอความที่ใชมีความเฉพาะชัดเจน(specific)    
การใชเหตุผลไดตรงประเด็น(relevant) 

    แบบสอบ Comell  Critical  Critical  Thinking test   ทั้ง Level   X  และ Level Z เหมาะ
สําหรับใชกับกลุมตัวอยางคนละกลุม  และสมรรถภาพที่มุงวัดมีความแตกตางกันตามกลุมตัวอยาง
ที่ใชโดยแบบสอบ Level   X  ใชสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่4   ถึงมัธยมศึกษา  ประกอบดวย     
ขอสอบแบบเลือกตอบ 71ขอ  โดยวัดองคประกอบการคิด 4ดาน  คือดานการตัดสินสรุป  การ
อางอิงแบบอุปนัย(inductive  inference)  การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต
(credibility  of  sources  and  observation)   การนิรนัย(deduction)  และการระบุขอตกลงเบื้องตน 
(assumption  identification)   สําหรับแบบสอบ Cormell  Critical Thinking  test,  Level Z ใช
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  รวมทั้ง   
ผูใหญ  ประกอบดวยขอสอบแบบเลือกตอบ 52ขอ  โดยวัดองคประกอบการคิด 7 ดาน คือ  การ   
นิรนัย(deduction)  การใหความหมาย(meaning)  ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล(credibility)   
การสรุปโดยอางเหตุผลที่สนับสนุนดวยขอมูล(Inductive    Inference, direction of  support)   การ
สรุปโดยการทดสอบสมมุติฐาน  และการทํานาย(inductive  inference,  prediction  and  
hypothesis  testing)   การนิยามและการใชเหตุผลที่ไมปรากฏ(definition  and  unstated  reasons)  
และการระบุ  ขอตกลงเบื้องตน(assumption  identification)  
จจจจจจจจลักษณะทั่วไปของแบบสอบ Ross Test  of  Higher  Cognitive  Processes  พัฒนาโดย  
J.D. Ross และ  C.M.Ross (1976)  ใชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4  ถึงชั้นประถมศึกษาป
ที่6  แบบสอบมุงวัดความสามารถทางสมองชั้นสูงระดับการวิเคราะห(analysis)  การสังเคราะห
(synthesis)  และการประเมิน(evaluation)   การจัดระดับจุดมุงหมายทางการศึกษาของBloom  
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(Bloom'S Taxonomy  of  Education  Objectives)  แบบทดสอบประกอบดวยขอสอบแบบ
เลือกตอบ 8 ตอน  จํานวน 105  ขอ  ซ่ึงแบงการสอบออกเปน 2 ครั้งๆละประมาณ  1ชั่วโมง  คร้ัง
แรกสอบครั้งที่ 1-5  ครั้งที่ 2  สอบตอนที่6-8  แบบสอบวัดกระบวนการคิดทางสมอง  8 ตอนดังนี้ 
1) การอุปมาอุปนัย (analogies) 2) การใชเหตุผลแบบนิรนัย (deduction  reasoning) 3) ขอสอบขอ
สมมุติฐานที่ขาดหายไป (missing  premises)     4) ความสัมพันธเชิงนามธรรม(abstract  reletions) 
5) การสังเคราะหอยางเปนลําดับ   (sequential  synthesis) 6) กลยุทธการตั้งคําถาม(questioning  
strategies) 7) การวิเคราะหตรงประเด็นของสารสนเทศที่ใช(analysis  of  relevant  and  irrelevant  
information)ก 8) การวิเคราะหคุณลักษณะ (analysis   of  attributes)    
00000000ลักษณะทั่วไปของแบบสอบ New  Jersey  Of  Reasoning  Skills  พัฒนาโดย  Virginia  
Shipman(1983)  เนนการใชในโครงการปรัชญาสําหรับเด็กของ  Institute  for  the  Advancement  
of  Philosophy    for   Children   ซ่ึงสามารถนําไปใชทั่วไปไดสําหรับนักศึกษาปที่5  ขึ้นไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา    แบบสอบถามมุงวัดการใชเหตุผลทางภาษา(reasoning  in  language)   แบบ
สอบประกอบดวยขอสอบแบบเลือกตอบ  50 ขอ  ครอบคลุมทักษะ 22 ทักษะ  ทักษะที่สําคัญ
ประกอบดวยแบบสอบถามที่พัฒนากระบวนการคิดตั้งแตการแปลความใหอยูในรูปของเหตุผลถึง
การสรางความตระหนักถึงการโยงความสัมพันธทุกขั้นตอนตองใชกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูที่
ระบุแลว    ครูผูสอนตองมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริงดังนั้นครูที่ดีตองมี
การเขาใจผูเรียนและเนื้อหาถึงแกนแท   ทําเรื่องที่เรียนใหงาย   ย้ําเปนระยะใหผูเรียนเขาใจ   ชี้
แนวคิดใหม     

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวานักเรยีนในวัยเรียนระดับมัธยม   กําลังเรียนแบบ   คล่ังไคลในสิ่งที่
ไมถูกตองถามีคนคอยใหการชี้แนะที่ดีและเอาใจใสควบคุมดูแลใหทั่วถึงและอยางจริงจังทําให
ปญหาที่คอนขางแรงและประพฤติในสิ่งที่ไมดีจะทําใหแกปญหาไดงายและตรงประเด็นยิ่งขึ้น 
แบบสอบถามที่พัฒนากระบวนการคิด 
กกกกกกกก1.   การแปลความใหอยูในรูปของเหตุผล(translating  into  logical  form) 
กกกกกกกก2.   การตระหนักถึงการใชคําถามที่ไมเหมาะสม(recognizing   improper  question)    
กกกกกกกก3.   การหลีกเลี่ยงการดวนสรุป(avoiding  jumping  to  conclusions) 
กกกกกกกก4.   การใชเหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย(analogical  reasoning) 
กกกกกกกก5.   การบงช้ีขอตกลงเบื้องตน(detacting  underlying  assumptions) 
กกกกกกกก6.   การบงช้ีความคลุมเครือ(detecting  ambiguities) 
กกกกกกกก7.   การเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหตุ(discerning  causal  relationship) 
กกกกกกกก8.   การระบุเหตุผลที่ดี(identifying  good  reasoning) 
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กกกกกก    9.   การจําแนกประเภทและขนาดของความแตกตาง(distinguishing  differences   of    
                        kind  and  degrees) 
กกกกกกกก10.   การตระหนักถึงการโยงความสัมพันธ    (recognizing  transitive  relationships) 
 

รูปแบบการคดิวิเคราะหและการคิดสังเคราะห โปรแกรมการสอน 
เพื่อพัฒนาการคิด 

 
    นักทฤษฎีชาวไทยชาวและชาวตางชาติไดใหความสําคัญในการคิดคนทฤษฏีตางๆที่     

เกี่ยวของในเรื่องการคิดที่นําหลักทฤษฏีการคิด  กระบวนการ   ทักษะเขามาใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีเหตุผลซ่ึงจะเปนการสืบเนื่องจากการเรียนรูขั้นพื้นฐานสูกระบวนการเรียนรูขั้นสงูซึง่
จะตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะหเปนตัวแปรที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขั้นสูง
ผูวิจัยขอนําเสนอนักทฤษฏีทางการศึกษาที่มีความรอบรู    กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการ
ตางๆใหผูศึกษาคนควาในเรื่องกระบวนการคิดไดมีขอมูลในการสืบคนขอมูลและนําไปปฏิบัติสู
ผูเรียนอยางมีศักยภาพตอไป ดังนี้      

    เกรียงศักดิ์     เจริญวงศศักดิ์  ( 2542 , อางถึงในทิศนา  แขมณี  2545 : 304-305  
กลาวถึงการพัฒนาคนไทยให  “คิดเปน” คือรูจักการคิดที่ถูกตอง   ควรมีการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดใน  10  มิติ  ซ่ึงทิศนา  แขมณี  (2545 : 304-305 ) นํามาประยุกตเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวของไดแก 

     มิติที่   1   ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห(analytical  thinking )  พัฒนาใหเกิดขึน้
ไดโดยการฝกใหผูเรียนสืบคนขอเท็จจริง  เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางโดยการตีความ 
( interpretation ) การจําแนกแยกแยะ ( classification )และการทําความเขาใจ ( understanding ) 
องคประกอบของสิ่งนั้นและองคประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธกัรวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธเชิง
เหตุผล (causal   relationship)ที่ไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลานั้นดวยเหตุผลที่หนักแนน     
นาเชื่อถือ 
                    มิติที่   2   ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห  ( synthesistical  type  thinking ) การ     
ฝกใหผูเรียนรวมองคประกอบที่แยกสวนกัน  มาหลอมรวมภายใตโครงรางใหมอยางเหมาะสมซึ่ง
จะสามารถชวยพัฒนาผูเรียนความสามารถของผูเรียนในการคิดเชิงสังเคราะหได 

    ไพรัช   สุพรรณอวม   และกนกรัตน   สุพรรณอวม, (2547 : 15-16) กลาวถึง 
ความสําคัญของเรื่องการคิดสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  ปจจุบันเรื่องของการคิดและการสอน
จัดวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพสูง  ประเทศตางๆทั่วโลกหันมา
ศึกษาและเนนในเรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพในทุกๆดาน  ทั้งทางสติปญญา
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และดานคุณธรรม  และการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  การพัฒนาดานสติปญญาเปนเรื่องที่
ไดรับความนิยมอยางมากเนื่องจากเปนดานที่เห็นผลเดนชัดผูเรียนที่มีความรูความสามารถสูง  
มักจะไดรับการยอมรับและไดรับโอกาสที่ดีกวาผูที่มีความรูความสามารถต่ํากวา  และเปนที่เขาใจ
กันวาความรูความสามารถนี้วัดและประเมินผลกันไดดวยปริมาณความรูที่ผูเรียนสามารถตอบใน
การทดสอบตางๆ  อยางไรก็ตามในสองทศวรรษที่ผานมาวงการศึกษาทั้งในประเทศตางประเทศ  
ตางก็ไดคนพบวาการพัฒนาสติปญญาของผูเรียนยังทําไดในขอบเขตที่จํากัดและยังไมบรรลุ
เปาหมายสูงสุดที่ตองการ  ในประเทศอเมริกามีผลการวิจัยนับรอยๆเร่ืองที่บงชี้วาในการสอนวิชา
ตางๆ  ผูเรียนสามารถทําไดดีในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะขั้นพื้นฐาน  แตเมื่อมาถึงสวนที่ตองใช
ความคิดและเหตุผลผูเรียนยังไมสามารถทําไดดี เชน    นักเรียนอเมริกาสามารถคิดคํานวณไดแต
ไมสามารถใชเหตุผลในการแกปญหาโจทยได    นักเรียนสามารถเขียนประโยคไดถูกตองแตไม
สามารถเขียนประโยคโตแยงไดเชนนี้  เปนตน 
      การจัดการเรียนรูแบบคนพบ   (ทิศนา  แขมมณี :2545)   เปนกระบวนการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนคนหาคําตอบ หรือความรูดวยตนเอง  โดยผูสอนจะเปนผูสรางสถานการณในลักษณะที่
ผูเรียนจะเผชิญกับปญหา ซ่ึงในการแกปญหานั้นผูเรียนจะใชกระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของ
วิชาหรือปญหานั้น    ในการแกปญหานั้นผูเรียนจะตองนําขอมูลมาทําการวิเคราะห  สังเคราะห
และสรุปเพื่อใหไดขอคนพบใหมหรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นการจัดการเรียนรูแบบ
คนพบ   อาจแบงไดเปน 2 รูปแบบ  คือ 
ก        1. การคนพบที่มีแนวทาง(Guide  Discovery  Method)  เปนวิธีการที่ผูสอนนําผูเรียน
เขาสูเนื้อหาโดยการใชคําถามที่สรางขึ้นอยางเหมาะสม และอธิบายเพื่อใหผูเรียนไดคนพบ
ความคิดรวบยอดหรือหลักการ 
กกกกกกกก 2.   การคนพบดวยตนเอง(Pure  Discovery  Method)  เปนวิธีการที่คาดหวังวาผูเรียน
จะไปสูความคิดรวบยอดและหลักการไดดวยตนเองโดยไมตองรับคําแนะนําจากผูสอน 
กกกกกกกกวัตถุประสงคเพื่อชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะหทําใหเกิด
การเรียนรูและสามารถสรุปหรือคนพบหลักการ กฎเกณฑ ประเด็นสําคัญหรือความจริงไดดวย
ตนเอง เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรู หลักการหรือกฎเกณฑตางๆ และสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาในสถานการณที่หลากหลายไดขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบคนพบจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
     การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนคนพบดวยตัวเอง  ประกอบดวยสวนสําคญั 4  
ประการคือ 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน    2.  ขั้นเรียนรู    3.  ขอสรุปที่คนพบไวแลว(หลักการ)    
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4.คนพบขอสรุปใหม  (ขัน้ปฏิบัติ)   เปนการจัดการเรยีนการสอนอีกแขนงหนึ่งที่พฒันาผูเรียนให
คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดนําไปใชในชีวติประจําวนั 
การจัดการเรียนการสอนแบบคนพบดวยตัวเอง 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  10  สรุปประเด็นขั้นตอนการจัดการการเรียนรูแบบคนพบสาเหตุ 
ที่มา:  ทัศนา  แขมมณี ,   การจัดการเรียนรูแบบคนพบ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย , 2545),33. 

ข้ันนําเขาสูเรียน 

ข้ันเรียนรู 
อุปนัย 

    คนพบ 

    นิรนัย 

ขอสรุปที่คนพบไวแลว 

คนพบขอสรุปใหม 

ขั้นเตรียมการ 

ข้ันเปรียบเทียบ 

ข้ันเสนอตัวอยาง 

ข้ันสรุปกฎเกณฑ 

ข้ันนําไปใช 

ข้ันเสนอปญหา 

        ข้ันใชทฤษฎี  หลักการ 

ข้ันเสนอและอธิบายทฤษฎี หลักการ 

ข้ันตรวจสอบและสรุป 

            ข้ันฝกปฏิบัติ 

ข้ันนําไปใช 
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 ผูวิจัยเห็นวาการคนพบดวยตัวเองเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูใหเกิดกระบวนการคิด  แต
ผูสอนตองมีความอดทนและใจเย็นใหมากและการจัดการเรียนการสอนตองยืดหยุนเนื้อหาเพราะ
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดไมเหมือนกัน   ถาครูไมมีความอดทนพอจะไมประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด    อยางไรก็ตามลักษณะ
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรูที่มีความซับซอนยากที่จะแยกออก
จากกันไดนี้   ทําใหเกิดความจําเปนในการสอนทีหลากหลาย เชนการสอนที่ตองใชทฤษฏีตางๆที่
เนนกระบวนการคิด   เชนการสอนในรูปโครงงาน   แบบบูรณาการ   แบบStoryrine     ฯลฯ    
ดังนั้นผูสอนที่ตองการใหนักเรียนมีการคนพบความรูดวยตัวเอง  ตัวผูสอนตองเตรียมการเรยีนการ
สอนอยางดีซ่ึงประกอบดวย  ส่ือ   กิจกรรม  ใหตรงกับแผนการสอน  หลังจากที่ครูไดจัดการเรียน
การสอนผานไปแลวใหทําการสํารวจการเรียนการสอนดวยทฤษฏี  Back   Word  (การนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งใชกระบวนการคิดทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงไร) ครูตอง
ทํา ตามรายละเอียดดังแผนภูมิที่10 
 

กระบวนการทางปญญา  ประเวศ วะสี (2542 ,อางถึงใน  ทิศนา  แขมมณี  : 299-300) เปน
นักคิดคนสําคญัที่กระตุนใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา  ไดเสนอกระบวนการทางปญญา  ซ่ึงควร
ฝกฝนใหแกผูเรียน  ประกอบดวยข้ันตอน 10 ขั้นดังนี ้

1. ฝกสังเกต  ใหผูเรียนมีโอกาสสังเกตสิ่งตางๆใหมาก ใหรูจักสังเกตสิ่งแวดลอม 
รอบตัว  

2.  ฝกบันทึก   ใหผูเรียนสังเกตสิ่งตางๆ  และจดบนัทึกรายละเอียดที่สังเกตเหน็ 
3. ฝกการนําเสนอตอที่ประชุม  เมื่อผูเรียนไดไปสังเกตหรือทําอะไรหรือเรียนรูอะไร 

มาใหฝกนําเสนอเรื่องนั้นตอที่ประชุม 
4. ฝกการฟง  การฟงผูอ่ืนชวยใหไดความรูมากผูเรียนควรไดรับการฝกเปนผูฟงที่ด ี
5. ฝกปุจฉา-วิสัชนา  ใหผูเรียนฝกการถาม-การตอบ  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกดิความ 

แจมแจงในเรื่องที่ศึกษา   รวมทั้งไดฝกการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
6. ฝกตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม  ใหผูเรียนฝกคิดและตั้งคาํถาม  เพราะคําถามเปน 

เครื่องมือสําคัญในการไดมาซึ่งความรูตอไปจึงใหผูเรียนฝกตั้งสมมติฐานและหาคําตอบ 
7. ฝกการคนหาคาํตอบ  เมื่อมีคําถามและสมมติฐานแลว  ควรใหผูเรียนคนหา 

คําตอบจากแหลงตางๆ  เชนหนังสือพิมพ  ตาํรา  อินเตอรเน็ต  หรือไปสอบถามจากผูรู 
8. ฝกการวิจยั  การวิจัยเปนกระบวนการหาคาํตอบที่ชวยใหผูเรียนคนพบความรู 

ใหม 
9. ฝกเชื่อมโยงบรูณาการใหเหน็ความเปนทัง้หมด  และเปนตัวเองเมื่อผูเรยีนไดรู 
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อะไรมาแลวควรใหผูเรียนไดเชื่อมโยงใหเห็นความเปนทั้งหมดและเกดิการรูตัวเองตามความเปน
จริงวาความสมัพันธกับความเปนจริงทั้งหมดอยางไร  อันจะทําใหเกิดมิติจริยธรรมชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูการอยูรวมกนัอยางสันติ 
                   10)  ฝกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ  หลังจากที่ไดเรยีนรูเรื่องใดแลว   ควรให
ผูเรียน  ฝกเรียบเรียงความรูที่ได  การเรยีบเรียงจะชวยใหความคิดประณีตขึน้  ทําใหตองคนควาหา
หลักฐานที่มาของความรูใหถ่ีถวนแมนยําขึ้น  การเรยีบเรียงทางวิชาการเปนวิธีการสําคัญในการ
พัฒนาปญญาของคน  และเปนประโยชนในการเรยีนรูของผูอ่ืนในวงกวางออกไป 

     กระบวนการคิดแกปญหาตามหลักอริยสัจส่ี โดย(สาโรช  บัวศรี  2526,  อางถึงใน  
ทิศนา  แขมมณี 2545 :298 ) อธิบายวา  การนําหลักธรรมอริยสัจส่ี  อันไดแก ทกุข  สมุทัย  นิโรธ  
มรรค  มาใชเปนกระบวนการแกปญหา  โดยใชควบคูกบัแนวทางปฏิบัติที่เรียกวา  “กิจในอรยิสัจ
4”  อันประกอบดวย  ปริญญา(การกําหนดรู) ปหานะ(การละ) สัจจกิริยา(การทําใหแจง)  และ
ภาวนา (การเจริญหรือการลงมือปฏิบัติ)  จากหลักทั้งสอง ทานไดเสนอแนะกระบวนการสอนการ
แกปญหาไวเปนขั้นตอนดังนี ้

     1.ขั้นกําหนดปญหา (ขั้นทุกข) คือการใหผูเรียนระบุปญหาที่ตองการแกไข 
     2. ขั้นตั้งสมมติฐาน(ขั้นสมุหทัย) คือการใหผูเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและ 

ตั้งสมมติฐาน 
    3. ขั้นทดลองและเก็บขอมูล(ขั้นนิโรธ)  คือการใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและ

วิธีการทดลองเพื่อพิสูจนสมมติฐานและเก็บรวบรวมขอมูล 
    4. ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล(ขั้นมรรค) คือการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป 
     กระบวนการกัลยาณมิตร  โดย ทิศนา    แขมณี  อางถึงใน สุมน  อมรวัฒน  (2524 : 

196-199)  ไดอธิบายกระบวนการคิดแบบกัลยาณมิตรไวว า เปนกระบวนการประสาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อจุดมุงหมาย 2 ประการคือ 1) ชี้ทางบรรเทาทุกข  2) ชี้สุข
เกษมศานติ์  กระบวนการกัลยาณมิตรใชหลักการพิสูจนแลววาเปนหลักการที่ชวยใหคนพนทุกข  
คืออริยสัจ4  มาใชควบคูกับกัลยาณมิตรธรรม 7   ในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงมีกระบวนการ
หรือขั้นตอน 8   ขั้นดวยกันดังนี้ 

1. การสรางความไววางใจตามหลักกัลยาณมิตร 7  ไดแก  การที่ผูสอนวางตนใหเปน 
ที่นาเคารพรัก  เปนที่พึ่งแกผูเรียนได  มีความรูและฝกหัดอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ  
สามารถสื่อสาร  ชี้แจงใหสิทธิเกิดความเขาใจ มีความอดทน พรอมที่จะรับฟงคําที่ปรึกษา  และมี
ความตั้งใจสอนดวยความเมตตา  ชวยใหสิทธิพนจากทางเสื่อม 

     2.    การกําหนดและจับประเด็นปญหา 
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    3.     การรวมกันคิดวิเคราะหเหตุของปญหา(ขั้นสมุทัย) 
    4.     การจัดระดับความเขมของระดับปญหา(ขั้นสมุทัย) 
    5.     การกําหนดจุดหมายหรือสภาวะพนปญหา(ขั้นนิโรธ) 
    6.     การรวมกันคิดวิเคราะหความเปนไปไดของการแกปญหา(ขั้นนิโรธ) 
    7.     การขัดลําดับจุดหมายของภาวะพนปญหา(นิโรธ) 

8. การปฏิบัติเพื่อแกปญหาตามแนวทางที่ถูกตอง(ขั้นมรรค) 
 

รูปแบบการคิดของมนุษย 
กระบวนการคิดมีนักทฤษฏีหลายคนที่จะกลาวถึง    ชัยอนันต  สมุทวณิช (2542 : 4-5, อางถึงใน   
ทิศนา  แขมมณีและคณะ  2542:300-301)  ไดอธิบายวา การคิดของคนเรามีหลายรูปแบบ  โดย
อธิบายนักคิดทั้ง 4 แบบคือ การคิดของคนเรามี 4  แบบดังนี้ 

1. การคิดแบบนักวิเคราะห(analytical) ผูสอนสามารถชวยผูเรียนใหพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแบบนี้ไดโดยการฝกใหผูเรียนแสวงหาขอเท็จจริง(fact)  ดูตรรกะ(logic)  
หาทิศทาง(direction)  หาเหตุผล (reason )และมุงแกปญหา (problem-solving) 

2. การคิดแบบรวบยอด(conceptual)  ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแบบนี้ไดโดยฝกใหผูเรียนคิดวาดภาพในสมอง  สรางความคิดใหมจาก
ขอมูลที่ถูกตองแนนอน  หรือมองขอมูลเดิมในแงมุมใหม  และสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทํา  

3. การคิดแบบโครงสราง(structural  thinking)  การฝกใหผูเรียนแยกแยะ 
สวนประกอบและเชื่อมโยงขอมูล  จัดเปนโครงสราง  จะทําใหผูเรียนมีความคิดอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสินวาควรจะทําอะไรอยางไร 

4. การติดแบบผูนําสังคม(social  thinking)  การฝกใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธพูดคุยกับ 
ผูอ่ืน  ทําตนเปนผูอํานวยความสะดวก(facilitator)  ฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม(group  
process)  และฝกใหคิด 3ดาน ที่เรียกวา “PMI” คือดานบวก(plus)  ดานลบ(minus)  และดานที่ไม
บวกไมลบ  แตเปนดานที่นาสนใจ(interresting) 
     การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  ศศิกิตต  มีเกาะ( 2535:35) ไดใหความหมาย การ
จัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  คือกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูกรณีเรื่องราว
ตางๆ  ซึ่งอาจจะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติขึ้นจากความเปนจริง  โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล  
นํามาวิเคราะห  อภิปราย  แลกเปลี่ยนขอมูล  การจัดการเรียนรูแบบนี้เปนการฝกใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยวิธีการหลากหลาย    สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมหรือเสริมสรางความรู
ใหกวางขวางและนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
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กกกกกกกวัตถุประสงค    เพื่อฝกใหผูเรียนเผชิญหรือแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง
และสามารถนําไปใช ในชีวิตประจําวันได   เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหา
ความรูดวยวิธีตางๆอยางหลากหลายแลวนําขอมูลมาวิเคราะห  อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําให
ผูเรียนมีมุมมองกวางขึ้น     องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษามีดังนี้    
เร่ืองกรณีที่จะศึกษา     ประเด็นคําถาม   คําตอบที่หลากหลาย   การอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ  
ปญหา  มุมมองและวิธีแกปญหา 
      จากการศึกษาความรูทั้งทฤษฎีและขอมลูที่ไดจากนกัการศึกษาสรุปไดวาหลักการที่
ผูวิจัยไดนํามาศึกษาในการวจิัยครั้งนี้  ไดนาํหลักการทฤษฎีของบลูม (Bloom)มาใชเปนหลัก
แนวทางในการศึกษาวจิัย  โดยสรุปขั้นตอนการคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห  ดังนี้  1)  ขั้นความรู 
ความจํา  2)  ขั้นความเขาใจ  3) การนําไปใช   4) ขั้นวิเคราะห  5) ขั้นสังเคราะห 6)ขั้นประเมินคา 
  

   เพียเจต (piaget  1964) ไดอธิบายพัฒนาการทางสติปญญาวาเปนผลเนื่องมาจากการ
ปะทะสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม  โดยบคุคลพยายามปรับตวัโดยใชกระบวนการดูด
ซึม  (asimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะ(accommodation) โดยการพยายามปรับความรู 
ความคิดเดิมกบัสิ่งแวดลอมใหม  ซ่ึงทําใหบุคคลอยูในภาวะสมดุลสามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได  กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล 

  บรุนเนอร(Bruner  1965) เด็กเริ่มตนเรยีนรูจากการกระทําตอไปจึงจะสามารถ
จินตนาการหรอืสรางภาพในใจหรือในความคิดขึ้นไดแลวจึงดึงขัน้การคิดและเขาใจในสิ่งที่เปน
นามธรรม 

     กานเย(Gagne  1965) ไดอธิบายวาผลการเรียนรูของมนุษยมี 5 ประเภทไดแก  
    - ทักษะทางปญญา(Intellectual  Skills)  ซ่ึงประกอบดวยทกัษะยอย 4 ระดับ 

คือ การจําแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎขั้น
สูง 

     -  กลวิธีในการเรียนรู(Cognitive  Strategies)  ซ่ึงประกอบดวยกลวธีิการใสใจ 
การรับและทําความเขาใจขอมูล  การดึงความรูจากความทรงจําการแกปญหาและกลวิธีการคิด 

    -  ภาษา(Verbal  Information)   
    -  ทักษะการเคลื่อนไหว(Motor Skills) 
    -  เจตคติ(Attitudes) 
    กิลฟอรด (Guilford  1967:79-86)   ไดอธิบายวาความสามารถของมนุษยมิติสามมิติ

คือ 
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       1.  มิติดานเนื้อหา(Contents)หมายถึงวัตถุและขอมลูที่ใชเปนสื่อกอใหเกิดความคิดซ่ึง

มีหลายรูปแบบ  เชน ภาพ  เสียง  สัญลักษณ  ภาษา  พฤติกรรม 
      2.   มิติดานปฏิบัติการ(Operations)  หมายถึงการดงึกระบวนการตางๆที่บุคคลใชใน

การคิด 
3.  มิติดานผลผลิต(Products) หมายถึงผลของการคิด  ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนหนวย 

(Units) เปนกลุมหรือพวกของสิ่งตางๆ (classes) เปนความสัมพันธ  (relation)   เปนระบบ  
(system) เปนการแปลงรูป(transformation) และการประยุกต  (implication) ความสามารถทางการ
คิดของบุคคล  เปนผลจากการผสมผสานมิติดานเนื้อหาและดานปฏิบัตกิารเขาดวยกนั 

  ลิปแมนและคณะ(Lipman 1981)  ไดนําเสนอแนวคดิในการสอนคิดผานการสอนทาง
ปรัชญา(Teaching  Philosophy)  โดยมีความเชื่อวา  ความคิดเชิงปรัชญาเปนสิ่งที่ขาดแคลนมาก 
ในปจจุบนัเราจําเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู(Community  of  Inquiry)  ที่ผูคนสามารถรวม
สนทนากันเพือ่แสวงหาความรูความเขาใจทางการคิด ปรัชญาเปนวิชาทีช่วยเตรยีมใหเด็กฝกฝน     
การคิด 

  คลอสไมเออร((Klausmier 1985)  ไดอธิบายกระบวนการคิดโดยใชทฤษฎีประมวลผล     
ขอมูล(Information  Processing)  วา การคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร คือ มี
การใช  ขอมูล(Input) เขาไป   ผานตัวปฏิบัติการ(Processer)  แลวจึงสงผลออกมา(Output) 
กระบวนการคิดของมนุษยมีการรับขอมูล  มีการจัดกระทําและแปลงขอมูลที่รับมา  มีการเก็บ
รักษาขอมูล  และมีการนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกับสถานการณกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สมองไมสามารถสังเกตไดโดยตรงแตสามารถศึกษาไดจากการอางอิงหรือการคาดคะเนจาก
กระบวนการนั้น  

   สเติรนเบอรก(Sternberg1985) ไดเสนอทฤษฏีสามศร(Triarchich  Theory)  ซ่ึง
ประกอบดวยทฤษฏียอย 3 สวน คือทฤษฏียอยดานบริบทสังคม (Contextual  Subtheory)  ซ่ึง
อธิบายถึงความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล
และทฤษฎียอยดานประสบการณที่มีตอความสามารถทางปญญา  รวมทั้งทฤษฏียอยดาน
กระบวนการคิด(Componential  Subtheory)ซ่ึงเปนความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการคิด 

     เลวิน (lewin)  นักทฤษฏีกลุมเกสตตัลท (Gestalt) เชื่อวาความคิดของบุคคลเกิดจาก
การรับรูส่ือเรา  ซ่ึงบุคคลมักรับรูในลักษณะภาพรวมหรือสวนรวมมากกวาสวนยอย  เปนการรับรู
อีกลักษณะหนึ่งที่ทําใหผูรับรูเกิดความคิดรวบยอด(concept) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  77 
                    บลูม (Bloom1961:63)    อธิบายวาไดจําแนกการรู(Cognition) 6 ขั้นไดแก   1)ขั้น
ความรู  2)ขั้นความเขาใจ    3 )ขั้นการนําไปใช  4)ขั้นการวิเคราะห 5 )ขั้นการสังเคราะห 6 )ขั้นการ
ประเมินผล  

    ออชูเบล(Ausubel 1963:28) ไดอธิบายวา การเรียนรูอยางมีความหมาย(Meaningful 
Verbal  Learning)  จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรูนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมากอน ดังนั้นการ
ใหกรอบความคิดแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ  จะชวยเปนสะพานหรือโครงสรางที่
ผูเรียนสามารถนําเนื้อหา/ส่ิงที่เรียนใหมไปเชื่อมโยงยึดเกาะไดทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมี
ความหมายขั้นตอนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูตามแนว Constructivism  นั้น
ไดรเวอรและเบลล(Driver  and  Bell  1986 ,  อางถึงใน Matthews1994: 143-144)   ไดกําหนด
ขั้นตอนไวดังนี้ 

1. ขั้นตอนนํา (orientation)  เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจ 
การเรียนบทเรียน 

2. ขั้นทบทวนความรูเดิม (elicitation  of the  prior  knowledge )  เปนขั้นที่ผูเรียน 
แสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องทีจะเรียน   วิธีการใหผูเรียนแสดงออก   
อาจทําไดโดยการอภิปรายกลุม  การใหผูเรียนออกแบบโปสเตอร  หรือการใหผูเรียนเขียนเพื่อ
แสดงความรูความเขาใจที่เขามีอยูผูเรียนอาจเสนอความรูเดิมดวยเทคนิคผังกราฟกgraphic   
organizers) ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยงทางปญญา(cognitive conflict)หรือเกิดภาวะไมสมดุล
(unequilibrium) 

3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด   (turning conflict   restructuring  of  ideas)    
นับเปนขั้นตอนที่สําคัญหรือเปนหัวใจสําคัญตามแนว Constructivism   ขั้นนี้ประกอบดวย
ขั้นตอนยอยดังนี้ 

3.1 ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน(clarification  and   
exchange  of  ideas)  ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้นเมื่อไดพิจารณาความแตกตางและความขัดแยง
ระหวางความคิดของตนเองกับของคนอื่น  ครูจะมีหนาที่อํานวยความสะดวกเชน  กําหนด
ประเด็นกระตุนใหคิดไดแกการเรียนรู 

3.2 สรางความคิดใหม(construction   of  new  ideas)  จากการอภิปรายและการ 
สาธิตผูเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณหรือเหตุการณ
แลวกําหนดความคิดใหมหรือความรูใหม 

3.3 ประเมินความคิดใหม(evaluation  of  the  new  ideas)  โดยการ 
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ทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ่ง  ผูเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู
ในขั้นตอนนี้ผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจที่เคยมีอยูเนื่องจากหลักฐานการ
ทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา 

4. ขั้นนําความคิดไปใช(application  of  ideas)  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใช 
ความคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตางๆ    ทั้งที่คุนเคยและไม
คุนเคยเปนการแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  การเรียนรูที่ไมมีการนําความรูไป
ใชเรียกวาเรียนหนังสือไมใชเรียนรู 

5. ขั้นทบทวน(review)   เปนขั้นตอนสุดทายผูเรียนจะไดทบทวนวาความคิดความ 
เขาใจของเขาไดเปลี่ยนไปโดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมื่อ
ส้ินสุดบทเรียนความรูที่ผูเรียนสรางดวยตนเองนั้นจะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา(cognitive   
construction)   ปรากฏในชวงความจําระยะยาว(long  term  memory)  เปนการเรียนรูอยางมี
ความหมายผู เรียนสามารถจําไดถาวรและสามารถนําไปใชไดในสถานการณตางๆเพราะ
โครงสรางทางปญญา  คือกรอบของความหมายหรือแบบแผนที่บุคคลสรางขึ้นใชเปนเครื่องมือ 
กกกกกกกกแอลลิสันและชริเกรย (Allison and  Shrigley 1986 : 73-80)   ศึกษาและพบโดยสรุป 
คือในการเรียนการสอนรอยละ 40 จะใชคําถามในชั้นเรียน  และครูใชคําถามรอยละ 70-80 ของ
คําถาม  และในการถามไมแนเสมอไปวาในการใชคําถามมากนักเรียนจะเกิดการเรียนรูที่สงเสริม
การพัฒนาการคิดขึ้นอยูกับคําถามที่มีคุณภาพต่ําหรือสูง  ถาเปนคําถามที่มีคุณภาพสูงจะเกิด
กระบวนการคิดได 
กกกกกกกกสจวต(Stewart 1975:2125-A)พบวาการใชคําถามระดับสูงทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
มากกวาความรูระดับต่ํา        

      ดิลลอน(dillon 1988: 197)  กลาววาการสอนในหองเรียนไมคอยมีนักเรียนถามคําถาม
มากนักโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คําถามตอ ชั่วโมง  และคําถามสวนใหญเปนคําถามที่เกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงในธรรมชาติมากกวาคําถามในระดับสูง  ที่กอใหเกิดกระบวนการคิดในระดับสูง 

    ประเภทของคําถาม นักการศึกษาไดจําแนกประเภทของคําถามหลากหลายแบบขึ้นกับ
เกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทดังเชน 

1. ถาใชความงายความยากเปนเกณฑก็สามารถจําแนกเปนคําถามงายและคําถามยาก   
คําถามระดับต่ําและคําถามระดับสูง 

2. ถาใชประเภทคําตอบของคําถามเปนเกณฑ  คือคําตอบแนนอนกับคําตอบที่ไมใช 
คําตอบแนนอน  ก็สามารถจําแนกคําถามเปนคําถามแคบและคําถามกวาง 

3. ถาใชแนวคิดบลูม  (Bloom)กําหนดระดับขั้นการคิดในพุทธิพิสัย(cognitive    
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domain)  ก็แบงประเภทคําถามตามระดับขั้นของการใชความคิดในเรื่องนี้ 

4. การใชแนวการสืบเสาะ  ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรก็แบงประเภท 
ของคําถามตามแนวสืบเสาะดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะคําถามตามแนว
สืบเสาะดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(process   of  science) เปนกระบวนการที่ผูเรียน
ใชคนควาหาความรู(body  of  knowledge)  ซ่ึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะ
สําคัญประการหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ
ตระหนักถึงความสําคัญและมีความชํานาญเพื่อสามารถคนควาหาความรูดวยตนเองได 
กกกกกกกกเรื่องของวิธีคิด       จะคิดอยางไรจึงจะเปนวิธีคิดที่ดี  วิธีคิดที่ดีตองเปนวิธีคิดตั้งอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่รวดเร็วขอมูลที่ครบถวนเปนขอเท็จจริงที่ปฏิเสธหรือเบี่ยงเบนเปนอื่นไมได  
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา  คิด และคําที่ประกอบกับคิดรวม  19  คํา    
คิด   ซ่ึงเปนคํากริยา  หมายความวานึก  เอาใจ  หรือความรูสึกทําใหนึกรู คะเนคาดคิดการใหญ  
คิดคน   คิดดู  คิดตก  คิดถึง  คิดบัญชี  คิดผิด    คิดมาก  ฯลฯ   ความคิดจึงไมใชในสวนที่เปน
รูปธรรมหรือจับตองไดแตเปนเรื่องของจินตนาการที่เกิดจากสวนของสมองและจิตใจ  ซ่ึงการคิด
ที่นําไปสูการกระทําไดนั้นตองมีองคประกอบหลากหลาย  ดังเชนผูที่อยูในสิ่งแวดลอมหนึ่งจะคิด
ไมเหมือนกับคนที่อยูในอีกสิ่งแวดลอมหนึ่ง  ส่ิงแวดลอมรวมหมายถึงขนบประเพณีและชีวิต
ความเปนอยู  รวมไปถึง    ภูมิอากาศ  ผูที่อาศัยอยูในภูมิอากาศหนาวกับภูมิอากาศรอน  อาจจะคิด
แตกตางกัน เชน  การคิดแบบฝรั่งเรื่องการเลี้ยงดูลูก  ฝร่ังจะเลี้ยงดูลูกแบบใหชวยเหลือตัวเองใน
ส่ิงที่ควรกระทําในแตละวัย  แตการเลี้ยงลูกแบบไทย  จะคอยดูแลแกไขปญหาใหทุกเรื่อง  จะไมมี
การแกไขปญหาตามลําพังคิดเองไมเปนตองคอยตามและการตามบางครั้งตามผิดตามถูกและแต
ผูใหความคิดเห็นจะมีเหตุผลมากนอยเพียงใด  ผูตามก็ไมคอยมีการวิเคราะห    เร่ืองการคิดใหถูก
วิธีหรือมีวิธีคิดที่ดีนาจะตองมีพื้นฐานมาจากหลายประการนั้น  ตองมีเรื่องของกฎเกณฑสังคม  
ระเบียบประเพณีปฏิบัติและแนวทางความคิดเรื่องของเสรีภาพ  เร่ืองของสิทธิ  เร่ืองของหนาที่  
เรื่องของระบอบประชาธิปไตยรวมเขาดวยกัน   ที่สําคัญคือตองมีการเรียนรูใหลึกลงไปถึงรากของ
เร่ืองนั้น  ความรูจึงออกมาอยางถูกตอง  ขณะที่เร่ืองของการคิดตองอยูบนพื้นฐานของการ
จินตนาการและเหตุผลเพื่อใหความคิดนั้นแสดงออกมาเปนการกระทําที่  ถูกตองดีงามและไม
เดือดรอนผูอ่ืน  โลกวิวัฒนาการและคนพัฒนาการกาวไกลไปกวาแตกอนมากทําใหคนปจจุบัน
เห็นความสําคัญของวัตถุมากกวาจิตใจ 
จจจจจจจจเร่ืองของวิธีคิดถาครูไดใชกิจกรรมตามทฤษฎีของนักคิดทางการศึกษา   เปนการบําบัด
ผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียนการสอนอยางดีเยี่ยม  และถือวาครูเปนประเทืองปญญาของนักเรียน 
และรักในอาชีพของความเปนครูอยางแทจริง  ที่เรียกวาครูมืออาชีพ 
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ประโยชนของการคิด     
จจจจจจจจคิดอยางไรไมใหเครียด    ความคิด  เปนตัวการสําคัญที่ทําใหคนเราเกิดความเครียด  
หากรูจักคิดใหเปน  ก็จะชวยใหลดความเครียดไปไดมาก      วิธีคิดที่เหมาะสม  คิดในแงยืดหยุน
ใหมากขึ้น    อยาเอาแตเขมงวดจับผิดหรือตัดสินผิดถูกตัวเองและผูอ่ืนอยูตลอดเวลา จงละวาง  
ผอนหนักผอนเบาลดทิฐิมานะรูจักใหอภัยไมถือโทษโกรธเคือง หัดลืมเสียบาง  ชีวิตจะมีความสุข      
           คิดอยางมีเหตุผล   อยาดวนเชื่ออะไรงายๆแลวเก็บเอามาคิดวิตกกังวลใหพยายามใช
เหตุผล  ตรวจสอบหาขอเท็จจริง ไตรตรองใหรอบคอบเสียกอน    นอกจากจะไมตองตกเปนเหยื่อ
ใหใครหลอกไดงายๆแลวยังตัดความกังวลไดดวย 

   คิดหลายๆแงมุม   ลองคิดหลายๆดานทั้งดานดีและไมดีเพราะไมวาคนหรืไมวา
เหตุการณอะไรก็ตามยอมมีทั้งสวนดีและไมดีประกอบกันทั้งนั้น  อยามองเพียงดานเดียวใหใจเปน
ทุกข  นอกจากนี้ควรหัดคิดในแงมุมของคนอื่นบาง  เชนสามีจะคิดอยางไร  ลูกจะรูสึกอยางไร   
เจานายจะรูสึกอยางไรเปนตน  จะชวยใหมองอะไรไดกวางไกลกวาเดิม 

     คิดแตเร่ืองดีๆ    ถาคอยคิดถึงแตเร่ืองรายๆเรื่องความลมเหลวผิดหวังหรือเร่ืองไมเปน
สุขทั้งหลายก็จะยิ่งเครียดกันไปใหญควรคิดถึงเรื่องดีๆใหมากขึ้น  เชน  คิดถึงประสบการณที่เปน
สุขในอดีต  ความสําเร็จในชีวิตที่ผานมา  คําชมเชยที่ไดรับ  ความดีของคูสมรส  ความมีน้ําใจของ
เพื่อน  ฯลฯจะชวยใหสบายใจมากขึ้น     
   ประโยชนของการคิดจะทําใหผูคิดมีความกระตือรืนรนที่จะคนหาความจริงวาส่ิงที่คิด
จะกอใหเกิดเปนจริงไดอยางที่คิดหรือไม   ถาคนเราคิดและทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง  
ครอบครัว  สังคม  ตลอดจนความคิดนั้นจะสงผลตอการพัฒนา   
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนเพื่อพัฒนาการคิด 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 
     การเรียนการสอนกับความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการแกปญหา
ของแตละบุคคลนั้นแตกตางกันไปขึ้นอยูวาบุคคลนั้นมีระดับสติปญญา  ความรู  อารมณ  
ประสบการณ  การจูงใจหรือไมเพียงใด    การแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอนตายตัว  การเรียน  
การสอนเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหมีความสามารถในการแกปญหา    การใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยู
เสมอยอมเปนประโยชนใหกับผูเรียนตามการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนคิดเปนทําเปน
แกปญหาเปน  และเปนประชากรที่มีคุณภาพทําใหชาติรุงเรืองตอไป 
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     สมจิต  สวธนไพบูลย (2527:8) ไดเสนอวา  การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนควา
คําตอบจะมีมากมายหลายวิธี  เชน  วิธีการลองผิดลองถูก    วิธีคิดกลับไปกลับมา  แตที่นิยม
นํามาใช    ฝกฝนใหนักเรียนเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร ไดแกวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอน  4  ขั้นตอนใหญๆดวยกันดังนี้   คือ  1)  ขั้นระบุปญหา  2)  ขั้น
ตั้งสมมติฐาน 3)  ขั้นพิสูจนหรือการทดลอง 4) ขั้นสรุปผลและการนําไปใช   จากแนวคิดของ
นักการศึกษาเกี่ยวกับ   หลักการและขั้นตอนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังกลาว  จะพบวา  
การแกปญหาทาง        วิทยาศาสตร  จะตองมีระบบแบบแผน มีเหตุผลมีขั้นตอนที่เหมาะสม 
     วลัย  อรุณี  (2530:5-7)  ไดศึกษาการนําเทคนิคการสอนการคิดวิเคราะหวิจารณมาใช
สอนในวิชาสังคมศึกษา ในประเทศไทย  โดยสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  กับการจัด
การศึกษา     พบวา  ผลของการนําเทคนิคการสอนการคิดวิเคราะหมาใชในโรงเรียน  อาจมีผล
กระทบกระเทือนกับโครงสรางหรือคานิยม    แตผลสะทอนตางๆ  อาจไดรับการปรับปรุงให
เหมาะสมกับสังคมไทยได  หรือสามารถที่จะยอมรับผลการเปลี่ยนแปลงได  นอกจากนี้ผูวางแผน
การศึกษาตางตระหนักถึงผลดีในการนําการสอนการคิดวิเคราะหมาใชในการเรียนการสอน  และ
ตองมีการเตรียมใหพรอมที่จะสอนตามวิธีการดังกลาว  ไมวาจะเปนการอบรมครูประจําการ  หรือ
โปรแกรมการผลิตครู 
     ลัดดา  สายพานทอง (2535:108)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
การทําโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยการใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  กับการสอนตามคูมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

   นิพนธ  นาสมบูรณ (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ผลการสอนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห 
วิจารณ  โดยใชขั้นตอนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของ  จอหน ดิวอ้ี  ผลการวิจัย
พบวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการ
สอนดวย  กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มสูงกวากอนการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ ที่
เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวา
กลุมควบคุม  ที่ไดรับการสอนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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จจจจจจจจกนกวรรณ โพธ์ิทอง (2537: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  
ดวยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผล     ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง  สูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
จจจจจจจจสมชัย  อุนอนันต (2539:115)   ไดศึกษาผลการชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถ่ินกับ
การสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และความ
สนใจทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  พบวาความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีทองถ่ินสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
จจจจจจจจรัตนะ  บัวรา  (2540:102)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ไดศึกษาทางการเรียนวิทยาศาสตร และ 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  กับการสอนดวยคูมือครู    พบวาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ดีรับการสอนดวยชุดการเรียนดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
จจจจจจจจโกสตีนส  (Goldstin 1949:233-239)  ไดกลาววา ครูควรสอนการแกปญหาโดยตรงแก    
นักเรียน ซ่ึงควรจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนไดรูจักคิด  รูจักพิสูจนเพื่อ
หาขอสรุป  ใหนักเรียนมองเห็นคุณคาของการแกปญหา 
จจจจจจจจแกรเออร (Gaier 1953:138-141)  กลาววาในการแกปญหานั้นจําเปนตองอาศัย
ขอเท็จจริง  แตขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวยังไมเปนขอเพียงพอในการแกปญหา  จําเปนตองรูจัก
การสังเกต  เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เปนประโยชนตอการแกปญหา   การสอนที่บอก
แนวทางและขอเท็จจริงในการแกปญหานั้นไมสามารถชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาได  ครูควร
ฝกใหนักเรียนรูจักการสังเกตและหาแนวทาง 
จจจจจจจจ เอลสเวิท  (Ellsworth1997:22)  ไดศึกษาการรบัรูเกี่ยวกับการสงเสริมใหนักเรียนไดใช
ทักษะการคิด  โดยอาศัยความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎกีารเรียนรู  ของ  จอหน  ดวิอ้ี (John  Dewey 
) และการรับรูของครูเกี่ยวกบัทัศนะการคดิชั้นสูง  (Higher  level  thinking  skill)  ใชระยะเวลาใน
การศึกษา  1  ป  โดยสังเกตในชั้นเรยีนและการสัมภาษณครู  4  คน     จากโรงเรียนแปซิฟก  
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นอรธเวสท (Pacific  Northwest middle School)  พบวาครูมีความรูความเขาใจในการสอน  และ
ครูแตคนมีความคาดหวังในตวันักเรียน 
จจจจจจจจ กริโก (Grego  1997:125)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตัวเนื้อหาท่ี
นักเรียนตองการเรียนและการใชทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียน   โดยมีจุดประสงค  2  ขอ  คือ  
จุดประสงคแรกเพื่อคนหาความสัมพันธระหวางการสอนโดนใชทักษะการคิดขั้นสูง  (Teaching  
for  higher  order  thinking. THOT)   ของครูในชั้นเรียนและความรูของนักเรียนที่ไดจากเนื้อหาที่
สอน  ความรู เกี่ยวกับทักษะการคิดและการประยุกต ทักษะการคิดมาใชในการแกปญหา  
จุดประสงคที่สอง  เพื่อวัดความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ขั้นสูง  (THOT) ของครูกับการนําความรูเกี่ยวกับ(THOT)  มาใชสอนในหองเรียน  เครื่องมือไดแก  
แบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  สําหรับครูและนักเรียนแบบทดสอบมาตรฐานและการสังเกต
โดยศึกษาจากหองเรียน 151  หอง  ครู  41 คน  นักเรียน  7  ชั้นเรียนผลการทดสอบ พบวา  ครูมี
ความรูเกี่ยวกับ  THOT เพิ่มขึ้น    และครูไดใชความรูเกี่ยวกับ  THOT ในหองเรียน อยางไรก็ตาม
ไมพบวามีความสัมพันธระหวาง ความรูเกี่ยวกับ  THOT กับการใชทักษะดังกลาวในหองเรียน  
ไมมีความแตกตางระหวางนักเรียน  กลุมตัวอยาง  และกลุมควบคุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชสอน 

    จากผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมดังกลาวผูวิจัยเห็นวา   ทักษะกระบวนการคิดเปน
ทักษะกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่ง   การที่ครูจะมีทักษะกระบวนการคิดไดนั้นครูตองไดรับการ
ฝกใหเปนผูมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูงมาเปนลําดับอันจะนําไปสูการเปนครูที่
มีทักษะกระบวนการคิด  เชน   มีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การตัดสินใจ  กระบวนการ
แกปญหา   กระบวนการวิจัย   กระบวนการคิดสรางสิ่ งใหม    และการคิดสรางสรรค    
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะหจําเปนตองอาศัยกระบวนการคิดที่
หลากหลายเปนสวนประกอบในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห     ที่ตองใชเปนพื้นฐานในการ
แกปญหาเพื่อที่จะกาวสูขั้นการคิดขั้นสูงและเพื่อใหผูเรียนนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
อยางมีศักยภาพตอไป. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
บทที่  3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
    การดําเนินการวิจยัครั้งนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง (Pre - experimental   research)          

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  
โดยใชกระบวนการคิดวเิคราะห และคิดสงัเคราะหตามทฤษฎีของ  สุวิทย  มูลคํา  และวดัผล
ประเมินผลตามทฤษฎีของ Bloom       

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

      เพื่อใหงานวิจยัเกดิประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย             
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอยีดตางๆ เกีย่วกับระเบยีบวิธีวิจัยประกอบดวย   

    1.   วิธีดําเนนิการวจิัย 
    2.   ประชากรและกลุมตวัอยาง 
    3.   เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
    4.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    5.   การเก็บรวบรวมขอมลู 

6.   การวิเคราะหขอมูล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
     ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
      เพื่อใหการวิจัยดําเนนิไปอยางมีระบบและบรรลุเปาหมายของการวจิัยผูวจิัยจึงกําหนด           
รายละเอียดและวิธีการศกึษาครั้งนี้ออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 

    1.    การจัดเตรียมโครงการวิจัย   
2. การดําเนนิการวิจัย   
3. การรายงานผลการวิจัย 
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    ขั้นตอนที่ 1   ขั้นเตรียมโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนแรกเพื่อเสนอขอความคิดเหน็จาก 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร     ซ่ึงในขั้นตอนดังกลาวนี้ประกอบดวย การศึกษาปญหา    
ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และแนวคดิจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ  นํามากําหนดเปน
ขอบขายอางอิง เพื่อจัดทําโครงการวิทยานพินธ   ขอคําแนะนําขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษาผู ควบคุมวทิยานิพนธ  รับขอเสนอแนะมาปรับปรงุแกไขขอบกพรอง ตางๆให
สมบูรณและนาํเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ขออนุมัติโครงการวิจยั 

    ขั้นตอนที่ 2       ขั้นดําเนินการวิจัย     การวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง  
จํานวน  21  คน  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดรับคําแนะนําจาก คณะอาจารยที่ปรึกษาผู
ควบคุมวิทยานิพนธ นํามาตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ  และนําไปทดลอง (Try  out)    กับ นกัเรยีนที่
ไมใชกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยแตเปนกลุมประชากรจากโรงเรียนชุมชนวัดไทรมา  เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6    ปการศึกษา 2549  จํานวน  30  คน  ซ่ึงคัดจากนักเรียนเกง   จํานวน   3   
คน  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง จํานวน  17 คน  และนักเรียนที่มีผลการเรียนออน  จํานวน    
10   คน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต1   นนทบุรี 

    ปรับปรุงแกไขแลวนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยางตั้งแต
เดือน  พฤษภาคม   2549   ถึงเดือน มิถุนายน  2549  ตรวจสอบความถูกตอง   วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติและแปรผลวิเคราะหขอมูล 

     ขั้นตอนที่  3      ขั้นรายงานผลการวิจัยรายงานผลของขอมูลที่วิเคราะหและแปรผล   
เรียบรอยแลวเสนอตอผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง  และปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแลว   จัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1  ภาคการเรียนที่    2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 32  
โรงเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด   675  คน       โดยใชโรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒนราษฎร
อุปถัมภ)เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 
    2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ใชการสุมอยางงาย  (Random Sampling)  

โดยการคัดเลือก  ไดกลุมตัวอยางจํานวน   1  โรงเรียน เปนนักเรียนชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนวัด
แดง (นนทคุณพิพัฒนราษฏรอุปถัมภ)   อ.เมืองนนทบุรี      จ.นนทบุรี    จํานวนนักเรียนที่เปน
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กลุมตัวอยาง     21 คน   ชวงเวลาที่ดําเนินการวิจัย  โดยการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและใชแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนตั้งแตเดือน  มิถุนายน  2549 ถึงมกราคม  2550    
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

     ตัวแปรทีว่จิัยในครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรตน  และตวัแปรตาม   
    1.  ตัวแปรตน  (Independent   variables)  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห  สังเคราะห  ประกอบดวย  5 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมยาเสพยติด  กิจกรรมโรคเอดส         
กิจกรรมสิ่งแวดลอม  กิจกรรมการบริโภคฟุมเฟอย   กิจกรรมเศรษฐกจิพอเพียง  
     2.  ตัวแปรตาม  (Dependent   variables)   

2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คือ   การวิเคราะหองคประกอบ   การ 
วิเคราะหความสัมพันธ     การวิเคราะหหลักการ จัดการ 

2.2 ความสามารถในการคิดสังเคราะห  คือ  ผลงานจากการสื่อความ   ผลงานจาก 
แผนงานและการปฏิบัติ    การไดมาซึ่งความสัมพันธเชิงนามธรรม 
ตารางที่  9  นิยามตัวแปร 
ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
กิจกรรม 1 กิจกรรม 

สารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .กิจกรรม  เอดส 

--หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน  เรื่องสาร 
เสพติด โดยอาศัยสื่อการสอน  ไดแก   ขาวจากหนังสือพิมพ   

เอกสารเรื่องสารเสพติด(ใบความรูภาพพลิก  วีดีทัศน แบบฝก
กรณีศึกษาสารเสพติด    เกมสารเสพติด    แผนกระดาษปอนด
สําหรับทํา แผนผังความคิด แบบทดสอบการคิดวิเคราะหกอน
เรียน   50  ขอ  (ทั้ง 5  เรื่อง)   แบบทดสอบหลังเรียนการคิด
วิเคราะหเรื่องเอดสแบบปรนัย    10ขอ    แบบทดสอบกอนเรียน
หลังเรียนการคิดสังเคราะหเรื่องสารเสพติดแบบอัตนัย   3  ขอ     
โดยที่เด็กสามารถวิเคราะหสวนประกอบของเรื่องราวบอกความ
แตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความ  คิดเห็น บอกความแตกตาง
ของขอสรุปจากขอเท็จจริง    ที่นํามา สนับสนุนในเนื้อหา  เนื้อหา
ที่สอน  ไดแก ความรู ความหมายของยาเสพติดซึ่งเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการใชสารเสพติด แนวทางการชวยเหลือเพื่อนที่ติดสารเสพติด 
-- หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่องเอดส โดย
อาศัยสื่อการสอน  ไดแก  เอกสารเรื่องเอดส(ใบความรู)     รูปถาย
เอดส  วีดีทัศน  กรณีศึกษาเอดส แบบฝกกรณีศึกษาเอดส     
กระดาษปอนดสําหรับทําแผนผังความคิด    เกม    แบบทดสอบ
กอนเรียนหลังเรียนการคิดวิเคราะหแบบปรนัยเรื่องเอดส    10  ขอ  
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ตารางที่ 9 ( ตอ) 
  การคิดสังเคราะหแบบอัตนัย   3  ขอ  โดยนักเรียนที่สามารถ

วิเคราะหสวนประกอบของเรื่องราวบอกความแตกตางระหวาง
ขอเท็จจริงกับความ  คิดเห็น บอกความแตกตางของขอสรุปจาก
ขอเท็จจริง    ที่นํามา สนับสนุนในเนื้อหา  เนื้อหาที่สอน  ไดแก 
ความรู  ปจจัยเสี่ยงตอการติดโรคเอดส  การปองกันโรค  การอยูใน
สังคมของผูปวยเอดส แนวทางการชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส 
 

   กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. กิจกรรม  
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.กิจกรรม    
การบริโภคฟุมเฟอย 

-- หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่องสิ่งแวดลอม
โดยอาศัยสื่อการสอน  ไดแกเอกสารความรูเรื่องสิ่งแวดลอม(ใบ
ความรู)    วีดีทัศนเรื่องสึนามิ  กรณีศึกษาสิ่งแวดลอม      แบบฝก
กรณีศึกษาสิ่งแวดลอม    เกม  กระดาษปอนดสําหรับทําแผนผัง
ความคิดเรื่องสิ่งแวดลอม      แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนการ
คิดวิเคราะหแบบปรนัย  10  ขอ  แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน
สิ่งแวดลอมแบบสังเคราะหแบบอัตนัย   3 ขอ    โดยที่นักเรียน
สามารถวิเคราะหสวนประกอบของเรื่องราวบอกความแตกตางของ
ขอสรุปจากขอเท็จจริง    ที่นํามา สนับสนุนในเนื้อหาที่สอน  ไดแก 
ความรู เรื่อง  น้ํา  ดิน อากาศ  ตนไม ขยะ ของเสีย  มลภาวะที่มีตอ
สภาพแวดลอม  
 
--หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่องการบริโภค
ฟุมเฟอยโดยอาศัยสื่อการสอน  ไดแก   ขาวหนังสือพิมพ     
เอกสารความรูเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย(ใบความรู)      กรณีศึกษา
การบริโภคฟุมเฟอย    แบบฝกกรณีศึกษาการบริโภคฟุมเฟอย        
การแสดงบทบาทสมมติ      เกม    กระดาษปอนดสําหรับทํา
แผนผังความคิด      แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนการคิด
วิเคราะหเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยแบบปรนัย  10    ขอ      
แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนการคิดสังเคราะหเรื่องการบริโภค
ฟุมเฟอยแบบ อัตนัย   3 ขอ    โดยที่นักเรียนสามารถวิเคราะห
สวนประกอบของเรื่องราวบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง
กับความคิดเห็น บอกความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริง    ที่ 
นํามาสนับสนุนในเนื้อหา  เนื้อหาที่สอน  ไดแก เรื่องเศรษฐกิจ 
ดานสังคม  ครอบครัว    บริโภคนิสัย 
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ตารางที่ 9 ( ตอ ) 
ตัวแปรตาม 
ความสามารถ
ในการ 
คิดวิเคราะห 
 

1.1 การวิเคราะห
องคประกอบ 

 
 
 
 
 
1.2 การวิเคราะห

ความสัมพันธ  
 

 
 
  
 
 
 
 
1.3. การวิเคราะห
หลักการ/จัดการ 
 
 

ความสามารถในการคิดของนักเรียน ในการบอกความคิดเห็น บอก
ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริง           ความสามารถใน
การคิดของนักเรียน ในการระบุสวนประกอบที่สําคัญของเรื่อง 
บอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น  แยกความ
จริงออกจากสมมติฐาน  จําแนกขอความจริงออกจากขอความ
ทั้งหมดได และสามารถแยกแยะ      ขอสรุปออกจากขอสมมติฐาน
ได     
--ความสามารถในการคิดความสัมพันธ ระหวางความคิดที่ปรากฏ
ระบุไดวาความจริงหรือขอตกลงใดเปน เรื่องหลักของขอถกเถียง 
ตรวจสอบสมมติฐาน แยกความสัมพันธเชิงเหตุผล ออกจาก
ความสัมพันธแบบตอเนื่องอื่นๆ จําแนกขอความที่        สอดคลอง
และไมสอดคลองออกจากกันไดความสามารถของนักเรียนในการ
บอกเทคนิคบอกเทคนิคในการโฆษณาสินคาโฆษณาชวนเชื่อได
ระบุความลําเอียงในความคิดเห็นตอเรื่องนั้นๆไดบอกประเด็น
ความสําคัญของเรื่องได   วิเคราะหงานศิลปะบางอยางได   บอก
ความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวยใหญได   ระบุจุดประสงค 
ของผลงานได 
- ความสามารถของนักเรียนในการบอกเทคนิคในการโฆษณา
สินคาโฆษณาชวนเชื่อ  ไดระบุความลําเอียงในความคิดเห็นใน
เรื่องนั้นๆได  บอกประเด็นความสําคัญของเรื่องได  วิเคราะหงาน
ศิลปะบางอยางได  บอกความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวยใหญ
ได    ระบุจุดประสงคของผลงานได 

2. 
ความสามารถ
ในการคิด
สังเคราะห 

2.1    ผลงานจากการ
สื่อความ  
 
 
2.2  . ผลงานจาก
แผนงานและการ
ปฏิบัติ 
 
2.3 การสรุป /สราง
เรื่องใหม 

- ความสามารถของนักเรียนในการสื่อความดวย   
 การรวบรวมความคิดเห็น  ขอความ  ในการอานเรื่องจากใบความรู  
กรณีศึกษาทั้ง  5   เรื่อง    แบบฝกกรณีศึกษา    แผนผังความคิด   5  
เรื่องที่นํามาวิจัย       แบบทดสอบการคิดสังเคราะห 
- ความสามารถของนักเรียนในการ เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน  
บูรณาการผลการคนควา    วางแผนงานตางๆได    การสรุปจาก
แบบฝกกรณีศึกษา   แผนผังความคิดทั้ง 5  เรื่องที่นํามาวิจัย  
แบบทดสอบการคิดสังเคราะห 
- ความสามารถของนักเรียนในการเสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน  
เพื่ออธิบายปรากฏการณ       คนพบขอสรุป สรางแนวคิดใหม  จาก
สถานการณที่กําหนดให      
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แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัครั้งนี้เปนการวจิัยประเภทการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre –experimental  design) 
แบบกลุมเดยีวทําการทดสอบกอนและหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  (one group pretest- 
posttest design)  
 
โดยกําหนดให 
 
 
 
O1      หมายความวาคะแนนทดสอบกอนเรียนในดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห    ตามลําดับ 
O 2   หมายความวาคะแนนทดสอบหลังเรียนในดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหตามลําดับ 
X     หมายถึง  วิธีการทดลองที่จัดใหกับกลุมทดลอง   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ม ี    2  ประเภท  คือ   
     1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มี  5  แผนแตละแผนประกอบดวย  
สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง    สาระที่เรียน   ส่ือการเรียนการ
สอน    กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง(ขั้นนําเขาสูบทเรียน   ขั้นปฏิบัติกิจกรรม   ขั้น
นําเสนอผลงาน    ขั้นปรับปรุงความรู    ขั้นสรุป)    การวัดผลและการประเมินผล    เครื่องมือ    
เกณฑการประเมิน   หมายเหตุ     โดยใชส่ือตางๆ  เชน     หนังสือพิมพ    วีดิทัศน    เอกสารการ
สอน      กรณีศึกษาและแบบฝกกรณีศึกษา   เกม    การแสดงบทบาทสมมติ    แผนผังความคิด     
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้ง  5  เรื่อง 
     2.  แบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม (pretest –posttes)   จํานวน  1  ฉบับ  
เรื่อง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะห โดยแบงเปน  2  ตอน   
     ตอนที่  1.  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ตามกิจกรรม 5  เรื่อง  
คือ  เอดส  ยาเสพติด  ส่ิงแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย    และเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแบบทดสอบ     
ปรนัย  4  ตัวเลือก  และใหคะแนนดังนี้  ถาตอบถูกไดคะแนนเทากับ  1  ถาไมตอบหรือตอบผิดให
คะแนนเทากับ  0  ( ศูนย) ในแตละกิจกรรมมีขอทดสอบ  10  ขอๆละ  1  คะแนน  รวม  5  
กิจกรรม  เทากับ  50  คะแนน  โดยแยกวัดพฤติกรรมการวิเคราะหออกเปน  3  องคประกอบ  คือ  
การวิเคราะหองคประกอบ      การวิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการ 

        O1             X            O2 
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     ตอนที่  2   เปนแบบทดสอบ  วัดความสามารถในการคิดสังเคราะหตามกิจกรรม  5  
เร่ือง    เชนกัน  คือ  เอดส    ยาเสพติด ส่ิงแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย  และเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แบบทดสอบอัตนัย  ตามแตละกิจกรรมทั้ง  5  กิจกรรม  ๆละ  1  ขอ ขอละ  10    คะแนน  รวม  50  
คะแนน  โดยแยกวัดพฤติกรรมการเรียนรูดาน  ผลงานการสื่อความ  ผลงานจากแผนงานและการ
ปฏิบัติและการสรุปสรางเรื่องใหม 
 
การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ 

1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    มีขั้นตอนการสรางและการหา   
ประสิทธิภาพดังนี้ 

        ขั้นที่ 1.1ศึกษาเอกสาร  
                      1.1.1. ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  กลุมสาระวทิยาศาสตร  สาระ

สุขศึกษา  สาระสังคมศึกษา    ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
                      1.1.2. ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่อง  การคิด

วิเคราะห  การคิดสังเคราะห แนวคดิการสรางองคความรู 
     ขั้นที่ 1.2. วิเคราะหเนื้อหา 

                      1.2.1.วิเคราะหมาตรฐานชวงชั้นที่ 2 จัดคําอธิบายรายวิชา  หนวยการเรยีนรู  
ผลการเรียนที่คาดหวัง  

                      1.2.2.วิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหา 
     ขั้นที่ 1.3. การสรางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ดําเนินการสรางแผนการจัด 

การเรียนรู โดยใชกิจกรรมตางๆ  เชน วีดีทัศน กรณีศึกษา  แผนพับ  ใบปลิว   การแสดง   แผนการ
สอนนี้ ประกอบดวย      ขั้นตอนการสอน 5  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่1  ทดสอบกอนเรียน  โดย 
แบงกลุมศึกษาเนื้อหา  จากสื่อข้ันตอนที่ 2  กระบวนการคิดวิเคราะห  ใชแบบฝกสถานการณ  5 
สาระการเรียนรู  กระบวนการคิดสังเคราะห    จัดกิจกรรมการเรียน  การสอน ใชแบบฝก
สถานการณ  5  สาระการเรียนรู   ขั้นตอนที่ 3   อภิปราย   ขั้นตอนที่ 4   การวัดผลประเมินผล  
ขั้นตอนที่ 5  สรุป   ทดสอบหลังเรียน สวนประกอบที่สําคัญของแผนประกอบดวย 1 )  
สาระสําคัญ  2)  ผลการเรียนรูคาดหวัง  3 )  ส่ือและแหลงการเรียนรู  4 )  สาระการเรียนรู  5   เรื่อง  
      ขั้นที่  1.4. ขั้นหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดย 

         1.4.1.นําแผนที่จัดกิจกรรมทั้ง  5  เรื่องใหอาจารยที่ปรึกษา   ตรวจสอบ 
ความถูกตองทางเนื้อหา  และรูปแบบการสอน  เพื่อปรับปรุงใหถูกตองยิ่งขึ้น 

        1.4.2.นําแผนที่ไดแกไขปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน 
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการเรียนรู  ซ่ึงจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจและใหคา
ดัชนีความสอดคลอง คะแนนเทากับ  0.91    

        1.4.3.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการทดลองแลวมาปรับปรุงแกไขให 
เหมาะสมยิ่งขึ้น   รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิ ที่ 11 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 11  ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด   
                        วิเคราะห  คิดสังเคราะห 
  2.  สรางแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(pretest -posttest ) 
มีขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพดังนี ้      

         2.1  สรางแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(Pre-Post test )  
จํานวน  1  ฉบับ เรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน   50  ขอ   50  คะแนน    
ความสามารถในการคิดสังเคราะห ใชขอสอบแบบอัตนยัจํานวน  5  ขอ  ขอละ 10  คะแนน  รวม  
50  คะแนน   รวมทั้งขอสอบแบบปรนัยและอัตนัย รวมทั้งส้ิน จํานวน   55  ขอ  จํานวน   100  ขอ  
โดยมีเกณฑการตรวจและใหคาคะแนนดังรายละเอียดในตารางที่  10 

        2.2  นําแบบทดสอบกอน-หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสนออาจารย
ควบคุมวิทยานิพนธและ ผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญการดานการสอน   1 ทาน  ผูเชี่ยวชาญดาน
สถิติวิจัย 1 ทาน ศึกษา นิเทศผูติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   1 ทาน  เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of Item Objective 

           ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมทั้ง 5  กิจกรรม 

    ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 6  
ที่เปนไมไดกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการทดลอง 

  การสรางแผนการจัดการเรียนการสอน 

เสนอแผนคณะกรรมการวิทยานิพนธ 
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Congruence :IOC )  โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ        ( ลวน  
อังคณา  สายยศ  2543 : 248-249)นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ  ซ่ึงมีเกณฑ
ในการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังนี้  ถาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่คํานวณได
มีคา 0.5 –1.0  แสดงวาแบบทดสอบสอดคลองและมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ซ่ึงจากผลการวิจัย  
คา IOC ขอสอบวิเคราะห  = 0.98   ขอสอบสังเคราะห= 0.91 
ตารางที่ 10  เกณฑการตรวจและใหคาคะแนน 
ความสามารถใน
การคิด 

เกณฑการตรวจและใหคาคะแนน 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถใน
การคิดสังเคราะห 

วัดความสามารถใน  5  กิจกรรมไดแก กิจกรรม เรื่องยาเสพติด  สิ่งแวดลอม  บริโภค
ฟุมเฟอย  เศรษฐกิจพอเพียง   แบบทดสอบปรนัยเปนตัวเลือก  4  ตัวเลือก  ตอบถูกได  1  
ตอบผิดหรือไมตอบได  0     กิจกรรมละ  10   ขอ  รวม  จํานวน  50  ขอๆ ละ 1  คะแนน  
รวมจํานวน  50  คะแนน โดยแตละกิจกรรมใหคาน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
คะแนนในความสามารถวิเคราะหองคประกอบกิจกรรมละ  3 คะแนน  
วิเคราะหความสัมพันธกิจกรรมละ   3  คะแนน 
วิเคราะหหลักการจัดการกิจกรรมละ   4  คะแนน 
 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดสังเคราะหมี  5  กิจกรรม  ไดแก เรื่องยาเสพติด  
สิ่งแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย  เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งหมดจํานวน  5    ขอ ๆ ละ10  
คะแนนโดยใหคาคะแนนดังนี้  
ผลงานจากการสื่อความขอละ   3  คะแนน 
 ผลงานจากแผนงานและการปฏิบัติ ขอละ 3  คะแนน 
 การไดมาซึ่งความสัมพันธเชิงนามธรรม(สรุป/สรางเรื่องใหม) ขอละ 4  คะแนน 
 

       2.3. ทดลองใชแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน     นําเครื่องมือหรือ
แบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  ( try out ) กับนักเรยีน จํานวน  30   คน  ที่ไมได
เปนกลุมตัวอยาง  โรงเรียนชมุชนวัดไทรมา  อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี   

     2.4. วิเคราะหขอสอบ    
       2.5   หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม  (pretest-  

posttest ) นําแบบทดสอบที่ผานการทดสอบจากนักเรียนมาหาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือ      
ดังตอไปนี้ 

                2.5.1  คาความยากงาย    และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ ดวยการแบงกลุมสูง
และกลุมต่ําดวยเทคนิค 50 เปอรเซ็นต คาความยากงายที่สามารถนําไปใชไดมีคาอยูระหวาง 0.2 -  
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     ศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผล   
 

0.8  และคาอํานาจจําแนกมีคาอยูระหวาง 0.2- 1 หากไมไดคาตามที่กําหนดใหนํามาปรับปรุงและ
ทําการทดสอบใหม  จนกวาขอสอบที่ทดสอบแลวจะมีไดคาตามที่กําหนด    จากเก็บขอมูล
เครื่องมือ คาความยากงายคิดวิเคราะห  อยูระหวาง 0.36- 0.73 คาความยากงายคิดสังเคราะห  อยู
ระหวาง0.46-0.66 ) 

     2.5.2  หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ ดวยการแบงกลุมสูงและกลุมต่ําดวย 
เทคนิค  50  เปอรเซ็นและคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.2-1  (จากการการเก็บขอมูลเครื่องมือ
การคิดวิเคราะหอยูระหวาง 0.2-0.53      คิดสังเคราะหอยูระหวาง 0.2-0.46    หากไมไดคาตามที่
กําหนดใหนํามาปรับปรุงและทําการทดสอบใหม  จนกวาขอสอบที่ทดสอบแลวจะไดคาตามที่
กําหนด       

 
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ 

 
ขั้นที่1วิเคราะหเนื้อหา 

                                           
 
                  อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขปรับปรุง 
ขั้นที่  2  สรางขอสอบ    ผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคา IOC  

ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
 
ขั้นที่ 3 ทดลองใชแบบทดสอบ   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 
       วัดไทรมา อําเภอเมือง จนนทบุร ี
 
ขั้นที่  4  วิเคราะหขอสอบ    คาอํานาจจําแนก (r)  0.20  ขึ้นไป 
      คาความยากงาย (P) 0.20-0.80 
 
ขั้นที่ 5  หาคาความเชื่อมั่น                                  ใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค  และKR-20  
        
 
 
 
แผนภูมิที่ 12  .แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  
 

แบบทดสอบการเรียนการสอน 
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00000000     2.5.3   หาคาความเชื่อมั่น    ทําการ หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ(ปรนัย) ดวยวิธีของ สูตรของคูเดอร  -ริชารดสัน 20 ( Richardson  Method   KR-20)  
สวนแบบสอบอัตนัยใชวิธีการใหคะแนนเปนแบบจัดตําแหนง(conbarch α)  (จากการการเก็บ
ขอมูลเครื่องมือการคิดวิเคราะห= .9081 คิดสังเคราะห=  .7513 ) 

2.6.   นําแบบทดสอบที่ไดไปใชกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแดง  
จํานวน  21  คน  การตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักเกณฑในการตรวจ  ในการ
ประเมินทั้งแบบ  try  out  และทดสอบการวิจัยไดใช  ขอสอบแบบปรนัย(ความสามารถในการคิด
วิเคราะห)     ผูวิจัยทําการตรวจขอสอบเองสวนขอสอบแบบอัตนัย(ความสามารถในการคิด
สังเคราะห) ไดขอความอนุเคราะหจากผูชํานาญการทางวิชาการในเรื่องการคิดวิเคราะห  และ
สังเคราะห  ซ่ึงเปนศึกษานิเทศกระดับเขตพื้นที่เปนผูตรวจ  รายละเอียดการสรางแบบทดสอบ
กอนเรียน  และหลังเรียน  รายละเอียดดังแผนภูมิที่  12  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
      1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา   
วัดแดง  (นนทคุณพิพัฒน)  เพื่อแจงขอความรวมมือในการวิจัย  
      2. ทดสอบกอนการจดักิจกรรมการเรียนกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียน
วัดแดง  (นนทคุณพิพัฒนอุปถัมภ)   เดือนมถุินายน  2549  

     3. สอนตามแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  5  กิจกรรม    คือ  ยาเสพติด  เอดส  
ส่ิงแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย  เศรษฐกิจพอเพียง  ระหวางเดือนมิถุนายน  2549-  มกราคม  2550  

    4.ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่  6  
เดือนมกราคม  2550     
 
การวิเคราะหขอมูล 
      การวิเคราะหขอมูลในการวิเคราะหครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows      
( Statistical  Package  for  the  Social  Science  for  windows )  
       1.  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) =0.91  

   2.  หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดย 
     2.1  หาคาความยากงาย    และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ดวยการ 
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แบงกลุมสูงและกลุมต่ําดวยเทคนิค 50 เปอรเซ็นต คาความยากงายที่สามารถนําไปใชไดมีคาอยู
ระหวาง 0.2 -  0.8  และคาอํานาจจําแนกมีคาอยูระหวาง 0.2- 1 หากไมไดคาตามที่กําหนดให
นํามาปรับปรุงและทําการทดสอบใหม  จนกวาขอสอบที่ทดสอบแลวจะมีไดคาตามที่กําหนด    
จากเก็บขอมูลเครื่องมือ คาความยากงายคิดวิเคราะห  อยูระหวาง 0.36- 0.73 คาความยากงายคิด
สังเคราะห  อยูระหวาง0.46-0.66 ) 
ตารางที่  11      การวิเคราะหขอมูล 

ความสามารถในการคิด วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห 

1.  ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ   
โรงเรียนวัดแดง 
 ( นนทคุณพิพัฒนราษฎร
อุปถัมภ) กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสูง
กวากันหรือไมโดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบกอน-หลัง เรียน 
 
2.  ความสามารถในการคิด
สังเคราะหของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
แดง ( นนทคุณพิพัฒนราษฎร
อุปถัมภ) กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความ 
สูงกวากันหรือไมโดยพิจารณา
จากผลการทดสอบกอนหลัง
เรียน 

1.  ทดสอบกอน-หลัง
เรียนจากขอสอบ
เลือกตอบ  (ปรนัย)  
จํานวน 50 ขอ (50  
คะแนน)  โดยสอน
นักเรียนจํานวน  20 
ช่ัวโมง ใน 5กิจกรรม   
 
 
 
2.  ทดสอบกอน-หลัง
เรียนจากขอสอบ
แบบบรรยาย (อัตนัย) 
5 ขอ  ขอละ  10  
คะแนน(1ขอ = 3  ขอ
ยอย   ใหคะแนน  3, 
3,4 ดังนั้น 5ขอ
เทากับ15  ขอยอย  
เทากับ50 คะแนน )
โดยสอน     นักเรียน
จํานวน  20 ช่ัวโมง 
ใน 5 กิจกรรม การ
เรียนการสอน     

นักเรียน 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
นักเรียน  
 

 การวิเคราะห    
แบบทดสอบกอน-หลัง
เรียน  ดวยสถิติ  Dependent 
sample  t – test   
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห    
แบบทดสอบกอน-หลัง
เรียน  ดวยสถิติ Dependent 
sample  t – test      
(ผูเช่ียวชาญตรวจ) 

               2.2  หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ ดวยการแบงกลุมสูงและกลุมต่ําดวย
เทคนิค  50  เปอรเซ็นและคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.2-1  (จากการการเก็บขอมูลเครื่องมือ
การคิดวิเคราะหอยูระหวาง 0.2-0.53  คิดสังเคราะหอยูระหวาง 0.2-0.46   สังเคราะห  อยูระหวาง 
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0.2-0.46)  หากไมไดคาตามที่กําหนดใหนํามาปรับปรุงและทําการทดสอบใหม  จนกวาขอสอบที่
ทดสอบแลวจะไดคาตามที่กําหนด                     
00000   0           2.3  หาคาความเชื่อมั่น    ทําการ หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ  (ปรนัย) ดวยวิธีของ สูตรของคูเดอร  -ริชารดสัน 20 ( Richardson  Method   KR-20)  
สวนแบบสอบ     อัตนัยใชวธีิการใหคะแนนเปนแบบจัดตําแหนง(conbarch α)  (จากการการเก็บ
ขอมูลเครื่องมือการคิดวิเคราะห= .9081 คดิสังเคราะห=  .7513 ) 
      3.  วิเคราะหความสามารถในการคิดวิเคราะหดวย  คาเฉลี่ย  (X)    คาสวนเบี่ยงเบน       
มาตรฐาน (S.D)   
      4.  วิเคราะหความสามารถในการคิดสังเคราะหดวย  คาเฉลี่ย  (X)    คาสวนเบีย่งเบน       
มาตรฐาน (S.D)   

 5.    วิเคราะหความแตกตางระหวางความสามารถในการคิดวิเคราะห  และการคิด 
สังเคราะหดวยการทดสอบคา ที  (T-Test ) Dependent   
 

สรุปยอ 
 

    การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยประเภทการทดลองพื้นฐาน (pre -experimental  
research)   แบบกลุมเดียวทําการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( one   
group  pretest-posttest   design )  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนวัดแดง  ( นนทคุณพิพัฒนราษฎรอุปถัมภ) จํานวน  21  คน  ตัวแปรตน  ไดแก  
กิจกรรม  5  เร่ือง คือ   กิจกรรมยาเสพติด  กิจกรรมโรคเอดส   กิจกรรมสิ่งแวดลอม  กิจกรรมการ
บริโภคฟุมเฟอย  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  ตัวแปรตาม  (Dependent   variables) ไดแก (1)  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   ( การวิเคราะหองคประกอบ  การวิเคราะหความสัมพันธ   และ 
การวิเคราะหหลักการ   จัดการ)   (2)   ความสามารถในการคิดสังเคราะห  (การสังเคราะหผลงาน
จากการสื่อความ ,  การสังเคราะหผลงานจากแผนงานและการปฏิบัติ และ การสรุป/สรางเร่ือง
ใหม  )   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี   2  ประเภท  คือ  (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  5  
แผน  และ (2)แบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  (Pretest- posttest ) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows      ( Statistical  Package  for  the  
Social  Science  for  windows )   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย   คาเฉลี่ย  (X)  คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)  คา Dependent  sample t-test    และการวิเคราะหเนื้อหา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

    การวิเคราะหในบทนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห)กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  6  ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2549  ในการวิเคราะหไดแบงเนื้อหาออกเปน  2  
สวน  คือ  สวนแรกเปนการวิเคราะหความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และสวนที่  2  เปนการคิด
สังเคราะห   ความสามารถในการคิดสังเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  6 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      
    จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน(ความสามารถในการคิดวิเคราะห) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการทดสอบทางสถิติ  Dependent  sample   t-test   พบวา
คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(X= 34.38 ,  SD=4.260    )  สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน(X=   24.71,     SD=4.692   ) และคะแนนที่ไดมีการเกาะกลุมกันนอย   
รายละเอียดดังตารางที่  12 
ตารางที่12    สรุปการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ    
                      เรียนการสอน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห n x S.D t 
กอนการจัดกิจกรรมการเรียน 
 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียน 

21 
 

21 

24.71 
 

34.38 

4.692 
 

4.260 

 
-16.823** 

 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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    และเมื่อแยกพิจารณาตามองคประกอบยอยของการคิดวิเคราะหทั้ง 3 องคประกอบ
พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 กอนการจัดกิจกรรม
และหลังจัดกิจกรรมแตกตางกัน โดย   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ความสามารถในการวิเคราะห
องคประกอบหลังการจัดกิจกรรม (X=10.20 ,SD= 1.900 ) สูงกวากอนการจัดกิจกรรม (X= 7.17   
, SD=1.214)คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธ  หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (X=11.16  ,  SD=1.205 )สูงกวากอนจัดกิจกรรม (X=  7.12 ,SD=1.255) และมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะหหลักการจัดการหลังการจัดกิจกรรม(X=13.01  , 
SD=1.101) สูงกวากอนการจัดกิจกรรม(X=10.42  ,SD=1.223 )และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ของความสามารถในการคิดวิ เคราะหหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแยกตาม
องคประกอบพบวาการวิเคราะหหลักการจัดการมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด (X=13.01,SD=1.101)   
ความสัมพันธมีคะแนนคาเฉลี่ยรองลงมา(X=11.16,SD=1.205)และการวิเคราะหองคประกอบมี
คะแนนคาเฉลี่ยต่ําสุด (X=10.20,SD=1.900)  รายละเอียดดังตารางที่ 13  

 
ตารางที1่3   เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนการจดักิจกรรมการเรียนและหลัง   

การจัดกจิกรรมการเรียนทั้ง  3  ดาน 
กอนการจัดกิจกรรมการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียน 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม   X S.D 

จํานวน
นักเรีย
น 

คะแนน
เต็ม x S.D 

1.  องคประกอบ 21 14 7.17 1.214 21 14 10.20    1.900 
2.  ความสัมพันธ 21 17 7.12 1.255 21 17 11.16 1.205 
3.  หลักการ
จัดการ 

21 19 10.42 1.223 21 19 13.01 1.101 

 
 

ความสามารถในการคิดสงัเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
    จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน(ความสามารถในการคิดสังเคราะห)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการทดสอบทางสถิติ Dependent sample  t-test พบวา
คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถในการคิดสังเคราะหกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียน    มีความสามารถในการคิด
สังเคราะหหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(X= 34.38 ,SD =4.241)    สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน(X=   24.71,    SD=4.692)  และคะแนนที่ไดมีการเกาะกลุมกันนอย
รายละเอียด ดังตารางที่ 14 

 
ตารางที่14   สรุปการเปรียบเทียบการคิดสังเคราะหของนกัเรียนกอนและหลังการจดักจิกรรมการ

เรียน 
 

ความสามารถในการคิดสังเคราะห n x S.D 
 
t 

กอนการจัดกิจกรรมการเรียน 
 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียน 

21 
 

21 

14.93 
 

34.05 

3.815 
 

6.241 

 
-19.644** 

 
 
**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

    และเมื่อแยกพิจารณาตามองคประกอบยอยของการคิดสัง เคราะหทั้ ง     3   
องคประกอบ  คือ  ผลงานการสื่อความ  ผลงานจากแผนงานการปฏิบัติ    และการสรุป/สราง
เรื่องใหม  พบวา  ความสามารถในการคิดสังเคราะหผลงานสื่อความ กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแตกตางกัน  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ดานความสามารถในการสังเคราะห
การสื่อความหลังการจัดกิจกรรม (X=2.19   ,  SD.=  0.402)   สูงกวากอนจัดกิจกรรม( X=1.048  
,   SD.=  0.328)   มีคะแนนเฉลี่ยดานความสามารถในการสังเคราะหแผนงานและการปฏิบัติ/
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(  X=2.267 ,  SD.= 0370 ) สูงกวากอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน( X=0.943  ,   SD.=0.254)  และความสามารถในการสังเคราะหการสรุป/สราง
เร่ืองใหม    หลังการจัดกิจกรรม (X=2.33     SD.=  0.634) สูงกวากอนจัดกิจกรรม(X=0.895 , 
SD.=  0.356) และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดสังเคราะหหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานสรุปสรางเรื่องใหมสูงสุด (X=2.333,SD.=0.634  )การสังเคราะห
ดานผลงานแผนงานการปฏิบัติ   มีคาเฉลี่ยรองลงมา (X=2.267, SD.=0.370)  และการสังเคราะห
การสื่อความมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X=  2.190 ,SD.= 0.402   ) รายละเอียดดังตารางที่ 15 
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ตารางที่15     เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสังเคราะหกอนการจัดกิจกรรมการเรียนและ   
                     หลัง   การจัดกิจกรรมการเรียนทั้ง  3  ดาน 
 

กอนการจัดกิจกรรมการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียน ความสามารถในการคิด
สังเคราะห จํานวน

นักเรียน 
คะแนน
เต็ม x S.D จํานวน

นักเรียน 
คะแนน
เต็ม x S.D 

1.  ผลงานการ  สื่อความ 21 3 1.048 0.328 21 3 2.190 0.402 
2.  ผลงานจากแผนงาน
การปฏิบัติ 

21 3 0.943 0.254 21 3 2.267 0.370 

3.  ดานสรุป/สรางเรื่อง
ใหม 

21 4 0.895 0.356 21 4 2.333 0.634 

 
 
 

สรุปยอ 
 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห  สังเคราะห กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  จํานวน  21  คน    พบวา ความสามารถของนักเรียนในการคิด
วิเคราะหกอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X=   24.71,   SD=4.692   )และหลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแตกตางกนัโดยที่คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห (X= 34.38 ,  
SD=4.260) หลังการจัดกจิกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม   สําหรับดานการคดิสังเคราะห  
กอนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  พบวาในภาพรวม  ความสามารถของนักเรียน
ในการคิดสังเคราะหกอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน (X=   14.93 ,   SD=3.815  ) และ
หลังจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากันโดยที่คะแนนความสามารถในการคิด
สังเคราะห (X=  34.05 ,    SD=6.241   ) หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล    และขอเสนอแนะ 

 
จจจจจจจจการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  เปนการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre - experimental   resasrch) แบบ
กลุมเดียวทําการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (The  one  group pretest 
– posttest  design)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความแตกตางของความสามารถในการวิเคราะหและ
คิดสังเคราะหของนักเรียนประถมศึกษาปที่   6    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่6  โรงเรียนวัดแดง  (นนทคุณพิพัฒนราษฏรอุปถัมภ)   อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  21  คน  ที่มาจากจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ทั้งหมดของ
โรงเรียนดังกลาว  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  ระหวางวันที่   20 -  24   
เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2548  ใชเวลาทดลอง  20  ชั่วโมง   
 
00000000เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี  2  ประเภท  คือ    1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จํานวน  5 แผน  ตามกจิกรรม  5  กิจกรรม  คือ  กจิกรรมสารเสพติด   กิจกรรมเอดส   กิจกรรม
ส่ิงแวดลอม  กจิกรรมการบริโภคฟุมเฟอย และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง  ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC)  เทากับ   0.98   ความสอดคลองแผน  เทากับ 0.91  2) แบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  มี  2  ตอน  คือ  ตอนที่  1  วัดความสามารถในการคิดวเิคราะห    (การคิดวิเคราะห
องคประกอบ    การคิดวิเคราะหสัมพันธ     การคิดวิเคราะหหลักการและจดัการ)       เปนขอสอบแบบ 
ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน 50 ขอๆ  ละ  1  คะแนน และตอนที่  2  วัดความสามารถใน
การคิดสังเคราะห (การคดิสังเคราะหผลงานจากการสื่อความ  การคิดสังเคราะห ผลงานจากการวาง
แผนการปฏิบัติ   การคิดสังเคราะหการไดมาซึ่งความสัมพันธเชิงนามธรรม ) เปนแบบทดสอบทดสอบ
แบบอัตนัย   จํานวน  15 ขอ ๆ ละ  1  คะแนน   คาความยากงาย  (p) ของความสามารถในการคิด
วิเคราะห เทากบั 0.56  มีคาความยากงายเฉลีย่ (p) ของความสามารถในการคิดสังเคราะห เทากับ  0.58  
มีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย (r)    ของความสามารถในการคิดวิเคราะห  เทากบั 0.32        มีคาอํานาจจําแนก  
 ( r )  ของความสามารถในการคิดสังเคราะห  เทากับ 0.37      และคาความเชื่อมั่นของความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  เทากับ  0.90     
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ความเชื่อมั่นของความสามารถในการคิดสังเคราะหเทากับ0.75วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวเิคราะหและคิดสังเคราะหดวยคาเฉลี่ย   (x)  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  
และการทดสอบคา(T)แบบสัมพันธกัน(t-test  dependent) 

           
สรุปผลการวิจัย 

 
     การวิจยัครั้งนี้เปนการพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะหการคดิสังเคราะห  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 6   โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนการวิจัยสรุปได
ดังนี ้
     1.ในภาพรวม  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมปที่6    หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  .01     และเมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบยอยของความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทั้ง   3องคประกอบ  พบวา  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหองคประกอบ  วิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่จาก
การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในแตละองคประกอบยอยของการคิด
วิเคราะหทั้ง  3  องคประกอบดังกลาวพบวา      คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหความ
หลักการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  การวิเคราะหความสัมพันธมีคาเฉลี่ยคะแนนรองลงมาและการ
วิเคราะหองคประกอบมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 
 
      2. ในภาพรวม  ความสามารถในการคิดสังเคราะหของนักเรียนชั้นประถมปที่6  หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .01       และเมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบยอยของความสามารถในการคิด
สังเคราะหทั้ง  3 องคประกอบยอย  พบวาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดสังเคราะห  ดานผลงานการสื่อความ  การเสนอแผนงานการปฏิบัติ/เสนอ
วิธีการ  และดานการสรุป/สรางเรื่องใหมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละองคประกอบ
ยอยของการคิดสังเคราะหทั้ง  3องคประกอบดังกลาว  พบวา  คะแนนความสามารถในการคิด
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สังเคราะหดานการสรุป/สรางเรื่องใหมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ดานการเสนอแผนงานการปฏิบัติ/เสนอ
วิธีการมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา  และดานผลงานการสื่อความมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด    
จจจจจจจจกาการวิจัยคร้ังนี้ที่ประสบความสําเร็จในการวิจัยเนื่องจากผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการ
วิจัย  2  อยางคือ    
000000001.   แผนการจัดการเรียนการสอน(  5  เรื่องคือเรื่อง  สารเสพติด  เอดส  ส่ิงแวดลอม   
การบริโภคฟุมเฟอย   เศรษฐกิจพอเพียง )  ซ่ึงประกอบดวย   ใบความรู   แบบฝกสถานการณ   
เกมการแสดงบทบาทสมมติ(เฉพาะเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยและเศรษฐกิจพอเพียง) การทําแผนผงั
ความคิดนักเรียนไดระดมพลังสมองแสดงความคิดวิเคราะหซ่ึงตองใชกระบวนการคิด  กวาง  ลึก  
ไกล    จนกระทั่งนําสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ    การคิดสรางสรรคไดในบางเรื่องที่มี
กระบวนการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะหเปนตัวพื้นฐานในการคิดขั้นสูงตอไป   

2. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห     เนื้อหาที่นํามาจาก   5  เรื่องที่กลาวมาแลวไดออก 

ขอสอบแบบปรนัยคือเลือกตอบมี  4  ขอเลือก   โดยใชความสามารถในการคิดวิเคราะห สราง
แบบทดสอบซึ่งประกอบดวย   การวิเคราะหองคประกอบ 14 ขอ  การวิเคราะหความสัมพันธ   17   
ขอ การวิเคราะหหลักการ  19   ขอ รวม50ขอ เทากับ  50  คะแนน 
จจจจจจจจจากการออกแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวาจํานวนขอสอบไม
เทากัน    เพราะไมไดคํานึงถึงผลการประเมินที่หาคาเปรียบเทียบระหวางความสามารถยอยของ
ความสามารถการคิดวิเคราะหคือ       องคประกอบ      ความสัมพันธ   หลักการ        จากการชี้แจง
จํานวนขอสอบดังกลาวแลวทําใหขอสอบในแตละองคประกอบยอยของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไมเทาเทียมกัน    เมื่อนํามาหาคาทางสถิติทําใหคะแนนสูงสุด
และต่ําสุดคอนขางไมเอกฉันท 
จจจจจจจ  แบบทดสอบการคิดสังเคราะห    เนื้อหาที่นํามาจาก  5  เร่ืองที่กลาวมาแลว  ไดออก
ขอสอบแบบอัตนัยคือบรรยายสรุปโดยใชความสามารถในการคิดสังเคราะหคือ  ผลงานจากการ
ส่ือความ 3  คะแนน  ผลงานจากแผนงานการปฏิบัติ   3  คะแนน    ดานสรุป/สรางเรื่องใหม 4  
คะแนน  เรื่องละ10  คะแนนเทากับ  50  คะแนน(ไดใชผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบการคิด
สังเคราะห)โดยมีแบบเฉลยที่เปนเกณฑ    
จจจจจจจจจากการเฉลยแบบทดสอบความสามารถในการคิดสังเคราะหพบวาการใชขอมูลในการ
เฉลยแบบทดสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจเปนเกณฑ        ผลจากการตรวจขอสอบกลุมนักเรียนที่
นํามาทดลองใช    (try   out)   ผูวิจัยเรื่องนี้ตองปรับเปลี่ยนแบบการเฉลยความสามารถในการคิด
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สังเคราะหใหเหมาะสมกับระดับชั้น  ถาใชขอมูลทางวิชาการที่สูงเกินไปจะทําใหไมไดผลการ
ทดลองที่แทจริง       
จจจจจจจจการสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลองสอนพบวา    ในระยะแรกนักเรียนตองใชเวลาใน
การคิดนานมากครูตองคอยเปนพี่เล้ียงกระตุนใหทุกกลุมไดระดมพลังสมองอยางตอเนื่องใน
แผนผังความคิดโดยครูชี้แนะในการใชใบความรู    แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษา)ในการหา
ขอมูล  เมื่อนักเรียนรูหลักแลวเรื่องอื่นๆนักเรียนสมารถปฏิบัติกิจกรรมจากแผนการจัดการเรียน
การสอนไดอยางดีและทันตอเวลาที่กําหนดให 
จจจจจจจจผลการวิจัย  พบวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่  6     กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.01 โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมี
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะหสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

การอภิปรายผล 
 

      ประเด็นที่1    จากผลการวิจัยนี้พบวา   ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิด
สังเคราะหหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสามารถคิดวิเคราะหขอมูลไดดีกวา  ขอมูลมีความยากงาย
ระดับกลาง  เขาใจงาย  ขอมูลไมซับซอนและไมตองอาศัยการคิดกวาง  คิดลึก  คิดไกล  สวน
ความสามารถในการคิดสังเคราะหเพราะในการสอนมีขอมูลเปรียบเทียบขั้นตอนในการจัดการ
เรื่องราวตาง ๆ สวนเรื่องการสรุปมีการสรุปเปนพื้นฐานอยูแลว  อาศัยขอมูลจากสถานการณใน
การตีความ  สรุปความ  ขยายความและในการวางแผน  การดําเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานและผล
ที่ไดรับ  โดยนักเรียนฝกสถานการณในการสรางเรื่องใหมอยางเพียงพอที่จะสรุปและสรางเรื่อง
ใหมขึ้นมาเอง  นักเรียนมีทักษะสรุปความและสรางเรื่องใหมจากแบบฝกสถานการณ  โดยเปนไป
ตามทฤษฎีบลูม   (Bloom:1964.)    ไดจัดจุดมุงหมายทางการศึกษาไว    3   ดานคือ     ดานพุทธิ
พิสัย   จิตพิสัย  และทักษะพิสัย (Cognitive   Domain )  แบงเปน  6  ระดับ  ดานความรู  ความจํา  
ความเขาใจ        การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห และการประเมิน  ผูสอนจําเปนตองมี
ความเขาใจในความหมายของระดับความรูในเรื่องการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห    ตอง
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในการทดลองครั้งนี้ 
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กกกกกกกก  การเรียนรูในระดับการวิเคราะห (analysis)  หมายถึงการเรียนรูในระดับที่ผูเรียนตอง
ใชการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซึ้งขึ้น  เนื่องจากไมวสามารถหาคําตอบไดจากขอมูล
ที่มีอยูโดยตรงผูเรียนตองใชความคิดหาคําตอบจากการแยกแยะขอมูลและหาความสัมพันธของ
ขอมูลที่แยกแยะ  หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถจับไดวาอะไร  เปน
สาเหตุ  เหตุผล  หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง การคิดการ
วิเคราะหโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ 

1. การวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยูเพื่อใหไดขอสรุปและหลักการที่สามารถนําไป 
ใชในสถานการณอ่ืนๆได 
              2 .   การวิเคราะหขอสรุป  ขออางอิง  หรือหลักการตางๆเพื่อหาหลักฐานที่
สามารถสนับสนุนหรือปฏิเสธขอความนั้น  ตัวอยางพฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถึงการเรียนรูใน
ระดับวิเคราะหได มีดังนี้   พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับการวิเคราะห  จําแนกแยกแยะ  
หาขออางอิง   หาเหตุและผล    หาหลักฐานหาความสัมพันธ  ตรวจสอบ  หาขอสรุป  จั ด ก ลุ ม  
หาหลักการ  ระบุชี้   เนื้อหา/ส่ิงที่ถามถึงขอมูล  ขอความ  เร่ืองราว  เหตุการณ  เหตุและผล  
องคประกอบ  ความคิดเห็น   สมมติฐาน  ขอยุติ  ความมุงหมาย  รูปแบบ  ระบบ   โครงสราง   
วิธีการ  กระบวนการ       
00000000ผูวิจัยไดใชกิจกรรมจากแผนการเรียนการสอน(ประกอบดวยเอกสารความรู   แบบฝก
สถานการณ     เกม /กรแสดงบทบาทสมมติ    สรุปเรื่องโดยใชแผนผังความคิด  )    เ ร่ือง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนเครื่องมือในการการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห     และจัดทําแบบทดสอบที่ไดใชองคประกอบ
ยอยของความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะหเปนสื่อประเมินการเรียนการสอน   
องคประกอบยอยความสามารถในการคิดวิเคราะหองคประกอบ     ตรงกับทฤษฎีบลูม   Bloom    
การวิเคราะหจําแนกแยกแยะ   บอกความคิดเห็น  บอกความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริง
ออกจากสมมติฐาน   จําแนกขอความจริงออกจากขอความทั้งหมด    แยกขอสรุปออกจากขอ
สมมติฐาน  การวิเคราะหความสัมพันธผูวิจัยไดใช    ความสัมพันธ ระหวางความคิดที่ปรากฏ      
ระบุไดวาความจริงหรือขอตกลงใดเปน เรื่องหลักของขอถกเถียง ตรวจสอบสมมติฐาน แยก
ความสัมพันธเชิงเหตุผล ออกจากความสัมพันธแบบตอเนื่องอื่นๆ จําแนกขอความที่สอดคลอง
และไมสอดคลองออกจากกันได   ความสามารถของนักเรียนในการบอกเทคนิคบอกเทคนิคใน
การโฆษณาสินคาโฆษณาชวนเชื่อไดระบุความลําเอียงในความคิดเห็นตอเร่ืองนั้นๆได   บอก
ประเด็นความสําคัญของเรื่องได    วิ เคราะหหลักการบอกงานศิลปะบางอยางได   บอก
ความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวยใหญได   ระบุจุดประสงคของผลงานไดความสามารถของ
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นักเรียนในการบอกเทคนิคบอกเทคนิคในการโฆษณาสินคาโฆษณาชวนเชื่อไดระบุความลําเอียง
ในความคิดเห็นตอเร่ืองนั้นๆไดบอกประเด็นความสําคัญของเรื่องได   วิเคราะหงานศิลปะ
บางอยางได   บอกความสัมพันธของหนวยยอยกับหนวยใหญได   ระบุจุดประสงคของผลงานได 
๗๗๗๗๗  การเรียนรูในระดับการสังเคราะห(synthesis)  หมายถึงการเรียนรูที่อยูในระดับที่
ผูเรียนสามารถ  1)   คิดประดิษฐสิ่งใหมขึ้นมาได    ซ่ึงอาจอยูในรูปของสิ่งประดิษฐ   ความคดิ  
หรือภาษา 2)  ทํานาย  สถานการณในอนาคตได  3)   คิดวิธีการแกปญหาได(แตแตกตางจากการ
แกปญหาในขัน้การนําไปใชซ่ึงจะมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดี่ยว  แตวิธีการแกปญหาในขั้นนี้อาจมี
คําตอบไดหลายคําตอบ) พฤติกรรมที่สามารถบงช้ีการเรียนรูในระดับนีม้ีดังนี ้
     พฤติกรรมที่บงช้ีถึงการเรียนรูในระดับการสังเคราะห  เขียนบรรยาย  อธิบาย  เลา  
บอก  เรียบเรียง  สราง  จัด  ประดิษฐ  แตง  ดัดแปลง   ปรับ   แกไข  ทําใหม  ออกแบบ  ปฏิบัติ  
คิดริเริ่ม  ตั้งสมมติฐาน   ตั้งจุดมุงหมาย  ทาํนาย   แจกแจงรายละเอียด  จัดหมวดหมู   สถานการณ   
วิธีแกปญหา   เนื้อหา / ส่ิงที่ถามถึง   ความคิด  การศึกษาคนควา  แผนงาน  สมมติฐาน  
จุดมุงหมาย   ทฤษฏี  หลักการ  โครงสราง  รูปแบบ  แบบแผน  สวนประกอบ  ความสัมพันธ  
แผนภาพ  แผนภูมิ  ผังกราฟก   แผนผังความคิด 
    ผูวิจัยไดใชทฤษฎีของบลูม   (Bloom)นําองคประกอบยอยของความสามารถในการคิด
สังเคราะห  คือองคประกอบยอยผลงานจากการสื่อความ  ผลงานจากแผนงานและการปฏิบัติ       
การไดมาซึ่งความสัมพันธเชงินามธรรมโดยใชทฤษฎีของบลูม  Bloom   ในเรื่อง ความสามารถ
ของนักเรียนในการสื่อความดวย  การรวบรวมความคิดเห็น  ขอความ  ในการอานเรื่องจากใบ
ความรู      กรณีศกึษาทั้ง  5 เรื่อง   แบบฝกกรณีศึกษา    แผนผังความคิด   5  เรื่องที่นํามาวิจยั       
แบบทดสอบการคิดสังเคราะหความสามารถของนักเรียนในการเสนอวธีิการทดสอบสมมติฐาน   
บูรณาการ   ผลการคนควา    วางแผนงานตางๆได    การสรุปจากแบบฝกกรณีศึกษา   แผนผัง
ความคิดทั้ง 5  เรื่องที่นํามาวจิัย   แบบทดสอบการคิดสังเคราะหความสามารถของนักเรียนในการ
เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน  เพื่ออธิบายปรากฏการณ    คนพบขอสรุป สรางแนวคิดใหม  จาก
สถานการณทีก่ําหนดให(ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนเชนเดยีวกับการเรียนรูในระดับคิด
วิเคราะห) 
จจจจจจจจการเรียนรูในระดับการประเมนิผล(evaluation)  หมายถึงการเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
ตองใชการตัดสินคุณคา  ซ่ึงก็หมายความวา  ผูเรียนจะตองสามารถตั้งเกณฑ ในการประเมินหรือ
ตัดสินคุณคาตางๆได  และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได  พฤติกรรมบงช้ีการเรียนรูในระดับนี้
มีตัวอยางดังนี ้ พฤติกรรมที่บงช้ีถึงการเรียนรูในระดับการประเมินผล  วิพากษวจิารณ  ตัดสิน  
ประเมินคา  ตคีา  สรุป   เปรียบเทียบ  จัดอันดับ  กําหนดเกณฑ / กําหนดมาตรฐาน  ตัดสินใจ  
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แสดงความคิดเห็น  ใหเหตุผล  บอกหลักฐาน   เนื้อหา / ส่ิงที่ถามถึง  ขอมูล  ขอเท็จจริง  การ
กระทํา  ความคิดเห็น  ความถูกตอง  ความแมนยํา   มาตรฐาน  เกณฑ  หลักการ  ทฤษฏี   คุณภาพ  
ประสิทธิภาพ     ความเชื่อมัน่    ความคลาดเคลื่อน    อคติ     วิธีการ     ประโยชน  คานิยม 
       ผูวิจัยไดใชทฤษฎีของบลูม    Bloom    ประสบความสําเร็จในการทดลองอยางดียิ่ง   
โดยเฉพาะองคประกอบยอยการสังเคราะหการสรุป/สรางเรื่องใหมความสามารถในการคิด
สังเคราะห     ที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบในเรื่องนี้ไดอยางดีไดคะแนนสูงสุด  ซ่ึงเทากับวา
ประสบความสําเร็จอยางด ี

     ประเด็นที่2  จากการวิจัยพบวาคาคะแนนเฉลี่ยที่แตกตางกัน      คะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะหบางตัวสูงกวากันดังนี้   1. เมื่อพิจารณา
องคประกอบยอยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแยกตามองคประกอบพบวา พบวาการวิเคราะหหลักการจัดการมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด 
(X=13.01,SD=1.101)   ความสัมพันธมีคะแนนคาเฉลี่ยรองลงมา(X=11.16,SD=1.205)และการ
วิเคราะหองคประกอบมีคะแนนคาเฉลี่ยต่ําสุด (X=10.20,SD=1.900)   จากขอมูลดังกลาวสาเหตุที่
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบยอยของความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธสูงที่สุดแสดงวา
นักเรียนมีความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธระหวางความคิดที่ปรากฏ     ระบุไดวาความ
จริงหรือขอตกลงใดเปนเรื่องหลักของขอถกเถียง   ตรวจสอบสมมติฐาน   แยกความสัมพันธเชิง
เหตุผล  ออกจากความสัมพันธแบบตอเนื่องอื่นๆ  จําแนกขอความที่สอดคลองและไมสอดคลอง
ออกจากกันไดดีมาก   สวนคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหองคประกอบได
รองลงมาแสดงวา  นักเรียนมีความสามารถในการในการบอกความคิดเห็น  บอกความแตกตาง
ของขอสรุปจากขอเท็จจริง    สามารถระบุสวนประกอบสําคัญของเรื่อง  บอกความแตกตาง
ระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น  แยกความจริงออกจากสมมติฐาน  จําแนกขอความจริงออก
จากขอความทั้งหมดไดและสามารถแยกแยะ   ขอสรุปออกจากขอสมมติฐานได      และ
องคประกอบยอยความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการจัดการมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดแสดงวา
นักเรียนตองศึกษา   ในการบอกเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ  ระบุความลําเอียงในความคิดเห็นตอ
เรื่องนั้นๆ    บอกประเด็นความสําคัญของเรื่อง   วิเคราะหงานศิลปะบางอยาง   บอกความสัมพันธ
ของหนวยยอยกับหนวยใหญ   ระบุจุดประสงคของผลงานไดใหมากกวาการทดลองครั้งนี้      2.
เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดสังเคราะหหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานสรุป/สรางเรื่องใหมสูงเปนอันดับ สูงสุด (X=2.333,0.634  )การ
สั ง เ ค ร า ะห ด า นก า ร เ สนอแผนง านก า รปฏิ บั ติ / เ สนอวิ ธี ก า รมี ค า เ ฉ ลี่ ย ร อ งล งม า 
(X=2.267,SD=0.370)  และการสังเคราะหการสื่อความมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  (X=    2.190 ,SD= 0.402 )    
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จากขอมูลดังกลาวองคประกอบยอยของความสามารถในการคิดสังเคราะหดานสรุปสรางเรื่อง
ใหมสูงที่สุดเพราะวานักเรียนมีความสามารถในการเสนอวิธีการทดสอบ  สมมติฐาน  เพื่ออธิบาย
ประกฎการณ  คนพบขอสรุป  สรางแนวคิดใหมจากสถานการณที่กําหนดให   รองลงมาคือ
องคประกอบยอยของความสามารถในการคิดสังเคราะหผลงานจากการการเสนอแผนงานการ
ปฏิบัติ/เสนอวิธีการมีคาเฉลี่ยรองลงมาแสดงวา    ความสามารถของนักเรียนในการ เสนอวิธีการ
ทดสอบสมมติฐาน     บูรณาการผลการคนควา    วางแผนงานตางๆได    การสรุปจากแบบฝก
กรณีศึกษา   แผนผังความคิดทั้ง 5  เร่ืองที่นํามาวิจัย      แบบทดสอบการคิดสังเคราะห   และ
องคประกอบยอยของความสามารถในการคิดสังเคราะหผลงานจากการสื่อความต่ําสุดแสดงวา    
ความสามารถของนักเรียนในการ เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐาน     บูรณาการผลการคนควา    
วางแผนงานตางๆ     สรุปวาองคประกอบยอยที่กลาวมาแลวตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
มีการพัฒนาของ นักเรียนใหเกิดการเรียนรูมากกวานี้  
จจจจจจจอนึ่งในการวิจัยครั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยไดใชแบบฝกสถานการณ
(กรณีศึกษา)  และแผนผังความคิดเปนสวนสําคัญที่สุดเพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
โดยเฉพาะกระบวนการคิดเปนกลุม    ตามจุดประสงคที่ตองการใหผูเรียนไดมาซึ่งองคความรู
ประกอบยอยของความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหและที่สําคัญดานคุณธรรม
จริยธรรมเปนสวนเสริมสําคัญที่ทําใหงานระบบกลุมของนักเรียนสวนใหญเปนไปดวยดีและบาง
กลุมตองแกซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูวิจัยไมควรมองขาม 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.   ควรนําแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน แผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาร 
เสพติด เอดส   ส่ิงแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย และเศรษฐกิจพอเพยีง  ไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะหของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่  6  ในโรงเรียนอื่น ๆ เนือ่งจากผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะหของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  หลังการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ที่ใชกิจกรรมสารเสพติด  เอดส  ส่ิงแวดลอม  บริโภคฟุมเฟอย  และเศรษฐกิจพอเพียง  สูงกวากอน
การจัดกจิกรรม  
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 2. ในการสอบเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  
6 ควรเนนการวิเคราะหองคประกอบใหมาก  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  ในองคประกอบยอยของ
การคิดวิเคราะหองคประกอบมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 

 3. ในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  6  ควรเนนการสังเคราะหที่เกี่ยวกับผลงานการสื่อความใหมาก  เนื่องจากผลการวิจยัพบวา  
ในองคประกอบยอยของการคิดสังเคราะห  ดานผลงานการสื่อความมีคาคะแนนเฉลี่ยต่าํสุด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.    ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และการคิดสังเคราะห  
ตลอดจนรูปแบบการคิดในลักษณะอื่น ๆ เชน  การคิดสรางสรรค  การคิดเชิงเปรียบเทียบ  การคิด
เชิงมโนทัศน  การคิดประยุกต  การคิดเชิงกลยุทธ  การคิดเชิงบูรณาการ  การคิดเชิงวิจารณ ของ
นักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2.  ควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการ
คิดสังเคราะห 
 3.  ควรเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะหกับกระบวนการคิดสังเคราะห 
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                                                            บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
กนกวรรณ  โพธ์ิทอง.   “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความ สามารถใน  
                 การแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยรูปแบบการสอนเพื่อ  
                พัฒนาความสามารถในการใชเหตุผล”.วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ  
                สอนวิทยาศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,  2537.  
กรมวิชาการ.  กระทรวงศกึษาธิการ.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชัน้เรียนรวม.การศาสนา 
                 สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพสํานักงาน   
                 พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2546. 
กรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข. คูมือคลายเครียด. (ฉบับปรับปรุงใหม).กรุงเทพมหานคร:  

   โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ, 2543. 
กระทรวงศกึษา .พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.     
                กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงละที่แกไขสินคาและพัสดุภณัฑ, 2546:19. 
กีรติ     บุญเจอื. ชุดพืน้ฐานปรัชญา: จริยศาสตรสําหรบัผูเร่ิมเรียน. พิมพคร้ังที่ 6 .กรุงเทพฯ:    โรง    
                พิมพไทยวัฒนาพานิช,2534. 
เกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์.  การคิดเชิงบูรณาการ:สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟด)ี.  
                 กรุงเทพ ฯ : บ.ซัคเซส   มีเดยี  จํากัด,  2537.  
โกวิท   ประวาลพฤกษ.  สอนเพื่อสรางปญญา  Teaching  For  Understanding .กรุงเทพฯ: 

   สํานักพิมพไดอารี, 2548.  
โกวิท   ประวาลพฤกษ  “การพัฒนาแนวคิดของมนุษย,” สารสนเทศ   วิจยัการศึกษา   ฉบับที่3     
                 (พฤษภาคม  2542) : 10-11 
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท. “ระบบการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน การพฒันาใหเด็กไทยคิดเปน  
                  และสรางองคความรู.” วารสาร  Chulalongkorn  Educational  Review.(8 มกราคม –    
                  มีนาคม2539): 12 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ แกนหลักแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและเกณฑ     
                  การประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา,2544. 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 . ฉบับแกไข 
00000000เพิ่มเติม 2546 .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2544. 
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ รายงานประเมนิโครงการเทคนิคการสอนแบบรับ    
                  ภาษารวมกับจริยธรรมปการศึกษา 2544 . กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา,2544. 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “วิกฤตการณวิทยาศาสตรการศึกษาของไทย” สํานักงานและ 
0000000  สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร: ดีไซร,2541. 
คําหมาน คนไค. 149แบบฝกคิดภาคปฏิบัต ิ. กรุงเทพมหานคร:บริษัทคุณภาพวิชาการจํากัด ,2545. 
จีรพรรณ   สุขตลอดชีพ. “ผลของการแสดงบทบาทสมมติที่มีตอการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
00000000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.” วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
                 สาขาวิชาการประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
                ประสานมิตร,2530. 
ชรินรัตน สมสืบ. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  .กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ        
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539. 
ชัยอนันต  สมทุรวนิช.  การคิดแบบสรางสรรค และการทําแผนที่แบบคิด = Creative thinking  
             and  mind mapping.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพวชิราวุธวิทยาลัย,2542 
ชาตรี  สําราญ . สอนใหคิด  คดิใหสอน .กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว  บางกะป,  
00000000   2537. 
ชาติ    แจมนุช. สอนอยางไรใหคิดเปน.  กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพเล่ียงเชียง ,2545.  
ชูศรี  ตันพงศ.  “ ประเมินพัฒนาการมิติใหมแหงการพฒันาศักยภาพผูเรียน. ”   กรมวิชาการ 
000000066 ,4(  มีนาคม  2546) :22. 
ตันหยง  อ่ิมมาก. “ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการ 
00000000แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบ    
                 ฝกขอมูลปอนกลับดวยกระบวนการแกปญหากับการสอนตามคูมือครู.”  วิทยานิพนธ 
00000000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ,2537.  
เตือนใจ  ทองสัมฤทธิ์. “การทดลองใชวิธีการจัดกิจกรรมทางการสรางมโนทัศน  พื้นฐานทาง  
00000000วิทยาศาสตรสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา.”  วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
00000000สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลยัจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.  
ทิศนา  แขมมณ ี   “ องคความรูเพื่อการจดักระบวนการเรียนรูที่มีประสทธิภาพ.”  ในศาสตรการ

สอน สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร: 2545. 
ทิศนา  แขมมณี   และคณะ. วิทยาการดานการคิด, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ บริษัท 

เดอะมาสเตอรกรุป แมเนจเมนท จํากัด, 2544. 
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ธนพร     ดีจงเจริญ. “การวิเคราะหการจดักจิกรรมในโรงเรียนประถมศกึษาตามนโยบายการศึกษา.”  

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารัตถศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2537. 

นิพนธ  นาสมบูรณ “ผลของการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติดวยกระบวนการ 
0000000ทางวทิยาศาสตร ที่มีตอความสามารถในการวิเคราะห วจิารณ ของนักเรียนชัน้ 
0000000ประถมศึกษาปที6่.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาประถมศึกษา   
0000000บัณฑติวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ,2536. 
สํานักงานปฎรูิปการศึกษา.การปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2539. 
ประทีป   เมืองงาม.”วารสารเพชรล้ําคา ,“( จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  3,12546 ) : 8. 
ปราณี  โพธิสุข. “การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ.”    

พุทธศักราช, 2542. (เอกสารถายสําเนา) 
ปยานี    จิตรเจริญ. “ผลของการฝกการคิดโดยใชเทคนคิหมวกคิดหกใบที่มีตอความสามารถในการ 
000000แกปญหาเชิงสรางสรรค นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธปริญญา0บัณฑิต 
000000สาขาวิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543. 
พงษเทพ  บุญศรีโรจน. สอนใหคิด. กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ คอมมา ดีไซนแอนดพร้ิน จํากัด.  
จจจจจจกรุงเทพมหานครฯ:2546 
พระธรรมปฎก (ปอ. ปยุตโต). พระธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.  
จจจจจจกรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2540. 
พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.  ปยุตโต).หลักแมบทของการพัฒนาคน. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหา 
000000จุฬาลงกรณวิทยาลัย ,2547. 
พัชราภรณ   พมิละมาศ. “ผลของการจัดกจิกรรมการเรียนการอสนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคดิ 4  
000000MAT ที่มีความสามารถในการคิดวเิคราะหและการคิดสรางสรรค  โรงเรียนสาธิตสังกัด 
000000ทบวงมหาวิทยาลัย.” สาขาวิชาการสอนสังคม  ศึกษาภาควิชามธัยมศึกษา คณะครุศาสตร    
000000จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544. 
พรรณี      เกษกมล.   “การสอนใหคิดเปน.”  กรมวิชาการ  6,6  (6  มิถุนายน  2546)  :  56. 
พรรณี    ชูทัย    เจนจิต .จิตวทิยาการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพบริษัทตนออ    
0000000แกรมมี่ จํากัด,2538. 
พิมพันธ   เดชะคุปต.    การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : แนวคิดวิธีเทคนิคการสอน  
000000กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพพัฒนาคุณภาพวิชาการ จํากัด, 2544. 
 
ไพรัช  สุพรรณอวม และ กนกรัตน  สุพรรณอวม. ศกึษานิเทศก  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
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000000นครปฐม เขต2 .   “การคิดกับการพฒันา.” วารสารขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
              24 ( 2 มีนาคม   2544):11. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิทยาการสอน. พิมพคร้ังที่ 5 .กรุงเทพมหานคร : ฝายการพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2529.  
ยุทธ     ไกรวรรณ.  พื้นฐานการวิจัย ฉบับปรับปรุงใหม. พิมพคร้ังที่ 4 . กรุงเทพมหานคร:  สุวีวิทยา

สาสน , 2545. 
เยาวภา  ศานติธรรม. “การพัฒนาแบบฝกทกัษะความคิดสรางสรรค  สําหรับนักเรยีนประถมศึกษาป

ที่6.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2548. 

รัตนะ บัวรา. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหา 
 ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชดุการเรยีนดวย 
 ตนเองกับการสอนตามคูมือครู.”วิทยานิพนธมหาบัณฑติบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวโิรฒ     ประสานมิตร,2540. 
รัตนา     ศิรพานิช.  “มนุษยกบัการพัฒนา”ในคูมือการวิจยั  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ     ธรรมศาสตร,2547:7-9. 
ราชบัณฑิตยสถาน. “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.” กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุคพับลิเคชั่นส จํากัด ,2542. 
เรืองชัย   ทรัพยนิรันทร. “ความคิด.” มติชน สุดสัปดาห   25,1298  (กรกฎาคม  2548) :23. 
ฤทัยรัตน    ธรเสนา. “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบชวยเสรมิศักยภาพเพื่อสงเสริม 

ทักษะการคิดชั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล”.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชา 
              มัธยมศึกษา คณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2546. 
ลัดดา  สายพานทอง. “  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการ 
 แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที1่ ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทํา 

โครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู.” วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑติ สาขา 
 มัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2535. 
ลวน     สายยศ  และอังคณา   สายยศ    “เทคนิคการประเมิน.”    เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. พิมพ

คร้ังที่ 2 กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพสุวีริยาสาสน,2543.   
วรภัทร ภูเจรญิ.  คิดอยางเปนระบบและเทคนิคการแกปญหา. กรุงเทพฯ โรงพิมพซีเอ็ดดูเคชั่น,    
0000002546. 
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                                                                               ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
• ตารางที่16  การวิเคราะหหลักสูตร(ตารางที่16.1-16.5) 
• ตารางที่17  การวิเคราะหเนื้อหา(ตารางที1่7.1-17.5) 
• แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการ

คิดสังเคราะห 
• แบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห 
• แบบทดสอบตวามสามารถในการคิดสังเคราะห 
• เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการคิดคิดวิเคราะห 
• เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการคิดสังเคราะห 
• เฉลยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิด

สังเคราะห 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

120ตารางที1่6  การวิเคราะหหลักสูตร 
ตารางที่ 16   วเิคราะหหลักสูตรทั้ง   5  เรื่องคือ  สารเสพติด     เอดส     ส่ิงแวดลอม     การบริโภคฟุมเฟอย  
                      เศรษฐกิจพอเพยีง 

ตารางที1่6.1วิเคราะหหลักสูตรเรื่องสารเสพติด( ชัน้ประถมศึกษาปท่ี6)   
การวิเคราะหมาตรฐานเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที6่     หัวขอวิจยั

การคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
มาตรฐาน     พ.5.1(ขอ2)  ปองกันและหลีกเลี่ยงจากปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชสาร  
สารเสพติด    เอดสและความรุนแรง 

ตารางที1่6.1  วิเคราะหหลักสูตรเรื่องสารเสพติด 

 

มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที2่   ป.4-6 

 

สาระการเรียนรู 
ชวงชั้น 2  ป.4-6 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้น  ป.6 

 

สาระการเรียนรูชั้น ป.6 
  
เวลา 

2 .เขาใจผลกระทบของ
การใชยา  บหุร่ี  สุรา  
สารเสพติด  
 เอดส   ภัยอันตรายและ
ความรุนแรงทีม่ีตอ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคมและสามารถ
หลีกเลี่ยง 

2.1 ผลกระทบของการ
ติดเอดส  การใชยาผิด
สารเสพติด (บหุร่ี สุรา 
ยาบา  กาว  ทนิเนอร) ที่
มีตอสุขภาพตนเอง  
ครอบครัว  สังคม 
 

2.2 การหลีกเลีย่ง 

พฤติกรรมเสี่ยงตอ 

สารเสพติด  เอดส 
 

 

1.รูและเขาใจอันตราย
จากเอดส   การใชยา
ในทางที่ผิดและการใช
สารเสพติดที่มีตอ
สุขภาพและผลกระทบ
ตอครอบครัวและสังคม 

2.ตระหนกัวาความ
อยากรูอยากลองอาจ
นําไปสูภัยจากสาร 

เสพติด   
3.ตระหนกัวาการไม
รูจักปองกันหรือ
ตรวจสอบกอนมี
เพศสัมพันธตดิเอดสได 
4.รูวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันภยัจากสาร 

เสพติดและเอดส 
5.หลีกเลี่ยงจากการมัก
งายในการมี
เพศสัมพันธและการใช
สารเสพติด 

เนื้อหาสารเสพติด 
-ความหมายสารเสพติด 
-สาเหตุปญหาสารเสพติด 
-ประเภทสารเสพติด 
-ฤทธิ์ของสารเสพติด 
-อาการของคนติดยา 
-ผลเสียของคนติดยา 
-การบําบัดรักษาผูติด 
สารเสพติด 
กรณีศึกษาสารเสพติดดังนี้ 
1.  วัยรุน  วุนยา 
2.  เยียวยาเยาวชนไทยให
หลุดพนทางสายทาส 
3.  ขี้ยาไทยเผาเงินทิ้ง 
5,326  ลาน 
4.  ปดคดี ‘จอยซ ทีเค’ 
อดีต”นักรองสาว”ศาล
จําคุก 8ป รวมแฟนหนุมคา
ยาบา 
5. สารเสพติดลอมกรอบ
เยาวชนไทย 
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ตารางที1่6.2  วิเคราะหหลักสูตรเรื่องเอดส(ชั้นประถมศึกษาปที6่)   
การวิเคราะหมาตรฐานเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที6่     หัวขอวิจยั

การคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
มาตรฐาน     พ.5.1(ขอ2)  ปองกันและหลีกเลี่ยงจากปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา   
                     สารเสพติด    เอดสและความรุนแรง 
ตารางที1่6.2   วิเคราะหหลักสูตรเรื่องเอดส 

 

มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที2่ ป.4-6 

 

สาระการเรียนรู 
ชวงชั้น2  ป.4-6 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้น ป.6 

 

สาระการเรียนรูชั้น ป.6 
  
เวลา 

2 .เขาใจผลกระทบของ
การใชยา  บหุร่ี  สุรา  
สารเสพติด  
 เอดส   ภัยอันตรายและ
ความรุนแรงทีม่ีตอ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคมและสามารถ
หลีกเลี่ยง 

2.1 ผลกระทบของการ
ติดเอดส  การใชยาผิด
สารเสพติด (บหุร่ี สุรา 
ยาบา  กาว  ทนิเนอร) ที่
มีตอสุขภาพตนเอง  
ครอบครัว  สังคม 
 

2.2 การหลีกเลีย่ง 

พฤติกรรมเสี่ยงตอ 

สารเสพติด  เอดส 
 

 

1.รูและเขาใจอันตราย
จากเอดส   การใชยา
ในทางที่ผิดและการใช
สารเสพติดที่มีตอ
สุขภาพและผลกระทบ
ตอครอบครัวและสังคม 

2.ตระหนกัวาความ
อยากรูอยากลองอาจ
นําไปสูภัยจากสารเสพ
ติด   
3.ตระหนกัวาการไม
รูจักปองกันหรือ
ตรวจสอบกอนมี
เพศสัมพันธตดิเอดสได 
4.รูวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันภยัจากสารเสพ
ติดและเอดส 
5.หลีกเลี่ยงจากการ 

มักงายในการมี
เพศสัมพันธและการใช
สารเสพติด 

       เนื้อหาเอดส 
-เชื้อไวรัสเอดส 
-การทําลายของเชื้อ
ไวรัสเอดส 
-การติดตอของโรค
เอดส 
-ปจจัยที่ทําใหติดเชื้อ
เอดส 
-วัยรุนกับเอดส 
 

     กรณีศึกษาเอดสดังนี ้
1. Sax  to  Aid  ไฟเขียว
แลวอนุญาตตดิเครื่อง
ขาย”ถุงยางอนามัย”ใน
สถานศึกษา   
2. เกมตานเอดส     
3. การศึกษาชวีิต  

    สมศักดิ์    
4.ธุรกิจโรคเอดสหมื่น   
   ลาน 
 5.เอดสวยัหนุมสาว
(โดยสปายกลาส) 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

122ตารางที1่6.3   วิเคราะหหลักสูตรเรื่องสิ่งแวดลอม(  ชั้นประถมศึกษาปที ่6) 
การวิเคราะหมาตรฐานเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที ่6      

หัวขอวจิัยการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระที่ 2  :   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน     ว 2.1  :  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวาส่ิงแวดลอมกบัสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชวีิตตางๆ  ในระบบนิเวศนมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรู  นําความรูไปใชประโยชน 
  
มาตรฐาน ว 2.2 :  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทองถ่ิน 
ประเทศและโลก  มีกระบวน การสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและ นําความรูไปใช
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิง่แวดลอมในทองถ่ินอยางยัง่ยืน 
ตารางที1่6.3   วิเคราะหหลักสูตรเรื่องสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที2่ ป.4-6 

 

สาระการเรียนรู 
ชวงชั้น2 ป.4-6 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้น ป.6 

 

สาระการเรียนรูชั้น ป.6 
  
เวลา 

2.1. สังเกต  ตรวจสอบ 
อภิปราย และอธิบาย
ความสัมพันธของกลุม
ส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตางๆ  เขียนแผนภาพ
แสดงโซอาหารและ
อธิบายความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอม
กับการดํารงชวีิตของ
ส่ิงมีชีวิต  

2.1.การสํารวจและการ
สังเกตสิ่งมีชีวติในแต
ละแหลงที่อยูของ
ทองถ่ินและการ
อภิปรายความสัมพันธ
ของกลุมสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการ 

ดํารงชีวิต 
 

 

2.1.สํารวจสิ่งมีชีวิตแต
ละแหลงที่อยูของ
ทองถ่ินอธิบาย
ความสัมพันธของกลุม
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู
รวมกันและ 

อธิบายความสัมพันธ 
ระหวางสภาพแวดลอม
กับการดํารงชวีิตของ
ส่ิงมีชีวิต (ว 2.1-1) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          เนื้อหา 
ดิน     น้ํา      ปาไม 
อากาศ 

กรณีศึกษาดังนี ้
1.  น้ําปา - โคลนถลม 

     ซุงทับ 

2.  โรคที่เกิดจากเหมือง
แรโพแทช 

3.  ปรากฎการณ 
”ลานิญา”  ที่มาพิบัติภยั
น้ําทวมเหนือ 

4..  ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอมเริม่ไดดวย
คนในชุมชน 

5.  โครงการอนุรักษ
และพื้นทีพ่ื้นน้ําลําธาร 
บานปาสักงาม 

  4 
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2.2..สังเกตสํารวจ  
ตรวจสอบ  อภิปราย 
และอธิบายเกีย่วกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ในทองถ่ิน ผลของการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอมโดย 

ธรรมชาติและมนุษย 
แสดงแนวคิดและรวม
ปฏิบัติในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 

 

 
 

2.2.1การสํารวจและการ
อภิปรายเกีย่วกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน  ขอกําจัด 

ของทรัพยากรกับความ
ตองการของมนุษย 
2.2.2การอภิปราย
เกี่ยวกับการดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 

2.2.1.สํารวจและอธิบาย
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติของ
คนในทองถ่ิน  ขอจํากัด
ของทรัพยากรกับความ
ตองการของมนุษย (ว   
2.2-1) 
2.2.2.เสนอโครงการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ิน  (ว 2.2-1) 

  

 
 

ตารางที1่6.4   วิเคราะหหลักสูตรเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย(  ชั้นประถมศึกษาปที6่) 

การวิเคราะหมาตรฐานเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที6่     หัวขอวิจยั
การคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

สาระที่3  :  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน  ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรที่มี    
                           อยูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่การ 

                           ดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลยภาพ 

ตารางที1่6.4   วิเคราะหหลักสูตรเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
 

มาตรฐานการ
เรียนรูชวงชัน้ที2่   

ป.4-6 

 

สาระการ
เรียนรู 
ชวงชั้น2   
ป.4-6 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังช้ัน ป.6
 

สาระการเรียนรูชั้น ป.6 
  
 
เวลา 

1.เขาใจปจจัยที่เปน
แรงจูงใจใหผูผลิต

ปจจัยที่เปน
แรงจูงใจให

1.รูและเขาใจในเรื่องการ
บริโภคในเรื่องการกิน  เสพ  ใช

 

การบริโภคฟุมเฟอย 

-  ความหมายการบริโภค   

 
  4 
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และผูบริโภค
ตัดสินใจใช
ทรัพยากรที่มอียู
จํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.เขาใจระบบและ
วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไป
ประยุกตใชกบั
ชีวิตประจําวัน 

ผูผลิตและ
ผูบริโภค
ตัดสินใจใช
ทรัพยากร
อยาง
ประหยดั  
คุมคาและมี
คุณธรรม 

อยางเขาใจ 

2.สรางความตระหนกัในการคิด
และเลือกใชเทคโนโลยี คือ
อินเตอรเน็ต   มือถือ  และการ
เลนเกมคอมพวิเตอร 
3.รูจักปองกันตัวเองจากภยัที่จะ
เขามาในรูปการบริโภค
ฟุมเฟอยเปนเหยื่อลอใหเขาไป
ติดกับดกั 

4.รูจักแยกแยะและเขาใจใน
เรื่องของอํานาจการ 

ใช -จาย 
5.รูและเขาใจระบบและวิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชใน
ระดับครอบครัวและโรงเรียน
และสังคม 

   ฟุมเฟอย 

- ความตองการของผูบริโภค 
- ปจจัยที่เปนแรงจูงใจ  
 ใหผูบริโภคตดัสินใจ   
  ซ้ือสินคา 
กรณีศึกษาการบริโภค
ฟุมเฟอยดังนี ้
1.  บริโภคนิสัย   นิยมบริโภค 

2.  ความฟุงเฟอและความสุข
บั้นปลายของ  ไมค  ไทสัน 

3.  ยุโรปเปดศูนยบําบัด
ผูปวย”วิดิโอเกม” 

4.  แฉพฤติกรรมเด็กไทยยุค
ใหม “ 

ช็อปไว  ใชแหลก  แดกดวน” 

5. ชีวิตเปนเรื่องของการเลือก 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่16.5   การวิเคราะหหลักสูตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง( ชั้นประถมศึกษาปที6่) 

การวิเคราะหมาตรฐานเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที6่     หัวขอวิจยั
การคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

สาระที่3  :  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน  ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรที่ม ี

                           อยูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่การ  
                           ดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลยภาพ 

ตารางที1่6.5   การวิเคราะหหลักสูตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที2่   ป.4-6 

 

สาระการเรียนรู 
ชวงชั้น2   ป.4-6 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังช้ัน 
ป.6 

 

สาระการเรียนรูชั้น 
ป.6 

  
 เวลา 

1.เขาใจปจจัยที่เปน
แรงจูงใจใหผูผลิต
และผูบริโภค
ตัดสินใจใช

ปจจัยที่เปน
แรงจูงใจใหผูผลิต
และผูบริโภค
ตัดสินใจใช

1.รูและเขาใจในเรื่องการ
บริโภคในเรื่องการกิน  เสพ  
ใชอยางเขาใจ 

2.สรางความตระหนกัในการ

 

เนื้อหาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ความหมาย

 
 
 4 
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ทรัพยากรที่มอียู
จํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.เขาใจระบบและ
วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวัน 

ทรัพยากรอยาง
ประหยดั  คุมคาและ
มีคุณธรรม 

คิดและเลือกใชเทคโนโลยี 
คืออินเตอรเนต็   มือถือ  และ
การเลนเกมคอมพิวเตอร 
3.รูจักปองกันตัวเองจากภยัที่
จะเขามาในรูปการบริโภค
ฟุมเฟอยเปนเหยื่อลอใหเขา
ไปติดกับดัก 

4.รูจักแยกแยะและเขาใจใน
เรื่องของอํานาจการ 

ใช -จาย 

2. รูและเขาใจระบบและ
วิธีการของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชใน
ระดับ 

ครอบครัวและโรงเรียนและ
สังคม 

เศรษฐกิจพอเพียง 
-  คานิยมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครอบครัว 

- การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน 

- พระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังนี ้
1. เรื่องสมบัติใตดิน 

2. หายนะพนนับอล กู 
ขายตัว หาเงินแทง 

3. ยุทธวิธีหนคีวามจน
อยางยั่งยืน 

4.  ตามรอยเทา”พอ” 

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. เศรษฐกจิพอเพียง  
รากฐานของสังคมอยู
เย็นเปนสุข 
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       ตารางที่17   การวิเคราะหเนื้อหา 
ตารางที่17.1  วิเคราะหเนื้อหาเรื่องสารเสพติด(ชั้นประถมปที่6) 

สาระที่5  :  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน     พ.5.1  :   ปองกันและหลีกเลีย่งปจจยัเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยาสารเสพติด  
และความรุนแรง 
สาระการเรียนรู 
 ยาเสพติดหมายถึง    ยาหรือสารเคมีซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายติดตอกนัชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็จะติด  กอใหเกิด
พิษเรื้อรัง  ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม 
ตารางที่17   วิเคราะหเนื้อหาซึ่งประกอบดวยเรื่อง  สารเสพติด  เอดส  ส่ิงแวดลอม  การบริโภคฟุมเฟอย 
                     เศรษฐกิจพอเพยีง 
ตารางที่17.1  วิเคราะหเนื้อหาเรื่องสารเสพติด 

การคิดวิเคราะห ขอสอบ 
 

วิเคราะหองคประกอบ 
( 1 ขอ) 

7.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในเรื่องยาเสพติดมี  
     อะไรบาง?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ขนาด  สี  ปริมาณยาเมด็  รูปแบบทันสมัย 
ข.  ผูผลิต  ผูคามีมากมายทั้งในและนอกประเทศ 
ค.  ผูเสพมีความตองการสูง  ซ้ืองายขายคลอง 
ง.   การเรียนรูกลโกง  และการเสพ  การหาตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ยาเสพติดใหโทษตอรางกายอยางไร? (วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  รางกายตอตานกับโรครายแรงในระยะหนึ่ง 
ข.  รางกายมีความดื้อยาเปนระยะทําใหทนเจ็บปวดได 
ค.  รางกายตองการเสพยาเสพติดอยางรุนแรง 
      ตลอดเวลา 
ง.  รางกายและจิตใจตองการสารเคมีประเภทกด 
     ประสาทเทานั้น 
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วิเคราะหสัมพันธ 
(5  ขอ) 

3.  เฮโรอิน :  กดประสาท  = ยาบา :  ……….? 
(เคราะหความสัมพันธ) 
ก.  กดประสาท 
ข.  หลอนประสาท 
ค.  ออกฤทธิ์หลายอยาง 
ง.  มีผลตอรางกายไมมีผลตอสมอง 
4.  สวนดีของสารเสพติด  มนุษยนําสารเสพติดมาใชในวงการแพทยในเรื่อง
ใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  สวนผสมยาระงับปวด 
ข.  ใชกับสตรีที่ไมมีบุตร 
ค.  ใชปราบปรามยุงลาย 
ง.  ใชเปนสวนผสมขาเทียม 
5.  ถาประชากรประเทศไทยติดสารเสพติดทั้งประเทศ   
    ผลที่ไดรับนาจะเปนเรื่องใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  ความออนแอของคนในชาติ 
ข.  ประเทศขาดเถียรภาพทกุดานถึงขั้นประเทศลม 
      สลายได 
ค.  ประเทศตองกูหนีย้ืมสินชาติอ่ืนมาใชและตอง   
     เรียนรูการเลี้ยงตัวเองได 
ง.  ประเทศจะมีประชากรทํางานนอยกวาประชากรไม     
     ทํางาน  ภาระของชาติคือเล้ียงประชากรไมทํางาน 
6.  ปญหาสารเสพติดมีผลกระทบตอเยาวชนของชาติ 
     อยางไร?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.     เยาวชนของชาติขาดคุณภาพดานการศึกษา  
        และครอบครัวขาดความอบอุนทําให      
        ประเทศชาติไมเจริญเทาที่ควร 
ข. กลไกของระบบเครือขายสารเสพติดควบคมุ 
        เยาวชนของชาติไดอยางถาวร 
ค.  เกิดความแตกตางระหวางเยาวชนที่เสพสารเสพติด 
      กับไมเสพสารเสพติด 
ง.  เยาวชนของชาติไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ 
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วิเคราะหหลักการ 

(4  ขอ) 

2.วิธีการใดทําใหรูวาบุคคลนั้นๆติดสารเสพติด? 
(วิเคราะหหลักการ) 
ก. ตรวจสมอง 
ข. ตรวจปสสาวะ 
ค. สัมภาษณ 
ง. สังเกต 
 
8. เด็กชายเอก นักเรียนชั้นประถมปที่6  ความสูง100  ซม.  สืบเนื่องมาจาก
มารดาสูบบุหร่ีตั้งแตเอกอยูในครรภแม  เราควรใชวิธีการใดในการแกปญหา?
(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  ใชการวิเคราะหขอมูลในการทดสอบรางกาย 
ข.  ใชการยืดตวั  การทดสอบสมรรถภาพของรางกาย 
ค.  ใชยากระตุนความสูง   การออกกําลังกาย  อาหาร 
ง.   ความรักความอบอุนและการศึกษาขั้นสูงสุดของเด็ก 
 
9. กรณีที่นกัเรยีนพอแมแยกกัน  พอและแมตางคนไปมคีรอบครัวใหม  
นักเรียนตองถูกแยกจากนอง นักเรียนจะทําอยางไร?(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  หาเครื่องเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่งเปนเพื่อแกเหงา 
ข.  ตั้งใจเรยีนใหดีที่สุดไมตองคิดถึงเรื่องของผูใหญ 
        และไมตองไปพึ่งสารเสพติด 
ค.  หนีไปอยูกบัเพื่อนที่รักเราและพยายามหาคนรูใจ 
        ใหดแูลเอาใจใสแทนพอแม 
ง.  สรางความมั่นใจใหกับตวัเองโดยการทาํตัวใหเดน   
      ในทุกเรื่อง 
 
10.  หลักการขอใดที่ดีสุดในการแกไขปญหาสารเสพติดของรัฐบาล?(วเิคราะห
หลักการ)   
ก. รณรงคปองกันปราบปรามอยางจริงจังและให 
      รางวลันําจบัแกผูพบเห็น 
ข.  การสรางประชากรที่มีคณุภาพโดยเริ่มที่ 
       ครอบครัวและการศึกษา 
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ค.  ปลุกกระแสการมีครอบครัวที่ดี  และกระตุน  
       ประชากรมีเพศสัมพันธในวยัอันควร 
ง.  สรางความตระหนกัถึงผลดีผลเสียของยาเสพติด 
       และตั้งรางวัลดีเดนสําหรับครอบครัวที่เล้ียงลูกด ี
 
 

 
 

ตารางที่17.2  วิเคราะหเนื้อหาเรื่องเอดส(ชั้นประถมปที่6) 
สาระที่5  :   ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐาน    พ.5.1  :   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยาสารเสพติด     
                   เอดสและความรนุแรงสาระการเรียนรูเอดส  คือเชื้อไวรัส  หรือ  HIV (Human  Immuno  Deficiency   
                  Virus)  สามารถแบงตัวในเซลลของคน  ทําลายภูมิตานทานโดยแทรกในรางกายสวนที่บกพรอง 
ตารางที่17.2  วิเคราะหเนื้อหาเรื่องเอดส 

การคิดวิเคราะห ขอสอบ 
 
 
 

วิเคราะหองคประกอบ 
( 3 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ขอใดบงบอกอาการของโรคเอดส?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ไอ จาม คร่ันเนื้อคร่ันตวั เจ็บในกระดกู 
ข.  ไอบอย  ผอมแหง  ไขสูง  เจ็บหนาอก  หายใจ     
      ติดขัด  มีเสมหะขนเหลือง 
ค.   ปากเปอย  ตัวรอน  ไขสูง  ผิวตกสะเกด็เปนวงๆ  
       ลามไปทั่วตัว  เพอคลุมคลั่งไมไดสติ     
ง.   ไอบอยๆ น้ําหนกัลด  ฝา เริม ตอมน้ําเหลือโต   
     หลายแหง  แทรกซอนอวยัวะที่ออนแอเปนมะเร็ง 
 
15.  สังคมที่เกิดวิกฤตมาจากระบบทุนนยิมมักจะกอใหเกดิ ธุรกิจผิดกฏหมาย
ทุกรูปแบบเหยื่อของเรื่องนีค้ือพวกวัยใดมากที่สุดใด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก. วยัทารก  , วัยเด็ก 
ข. วัยรุน , วัยเด็ก 
ค. วัยทํางาน , วัยเด็ก 
ง. ทุกวยัที่กลาวถึง 
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วิเคราะหความสัมพันธ 

(3  ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  เชื้อไวรัสเอดสมีความสําคัญตอมนุษยโลก  
   ขอใดถูกตองที่สุด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก. ความมั่นคงของประเทศไรเสถียรภาพ 
ข. ประชากรไรคุณภาพและความมั่นคงของชาติ 
ค. ประชากรไรคุณธรรมจริยธรรมและความรู 
ง. การพัฒนาประเทศไมเจรญิกลายเปนปญหาของประเทศ 
 
11. . เมื่อรางกายไดรับเชื้อเอดสเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาวแลว  ส่ิงที่ตามมาคือ
เรื่องใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก. เอดสเขาทําลายอวัยวะตางๆที่บกพรองจน  
     กลายเปนมะเร็งในระบบตางๆ 
ข. เอดสทําลายการทรงตัวความจําที่ดีของผูปวยทํา 
    ใหลืมอดีตหมดสิ้น 
ค. เอดสคือผูพิทักษรักษาความสมดุลของโรคที่โรค   
     อ่ืนๆตองหยุดฟกตัว 
ง. เอดสพักฟนในระยะหนึ่งเพื่อกอตัวใหมในระยะตอไป 
 
 19. เอดส : เชื้อ Hiv   =  กระทรวงสาธารณสุข : …..?     (วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก. ดูแล , บําบัด 
ข. กักกัน , ปราบปราม 
ค. กําชับ , บําบัด , กักกัน , วิจัย 
ง. บําบัด , ดูแล ,  ปองกัน , รักษา 
 
 
20.  เหตุการณใดนาจะทําใหเกิดการตดิเอดสได? 
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การเมาเหลา : การถูกขมขืน 
ข.  การถูกขมขืน : วันภาษาไทย 
ค.  พบกิ๊กทางอินเตอรเน็ต :   ติดตอทางจดหมาย 
ง.  พบคนถูกใจในงานแตง : นัดเที่ยวเพื่อศึกษา  
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วิเคราะหหลักการ 

(4  ขอ) 

12.  วิธีการใดที่จะทําใหปลอดภัยจากเอดสเมื่อผูหญิงและผูชายคิดจะมี
เพศสัมพันธ?(วิเคราะหหลักการ) 
ก. สรางความคุนเคยและควบคุมอยางถ่ีถวน 
ข. จดทะเบยีนสมรสและการถือคํามั่นสัญญา 
ค. ตรวจรางกายกอนมีเพศสัมพันธทั้งสองฝาย 
ง. จับสาบานและปฏิบัติธรรมถือศีล5อยางเครงครัด 
 
14.“การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุน
สรางขึ้นจากรากฐานและมุมมอง  ความตองการของวัยรุนเปนหลัก”  จาก
ขอความดังกลาวใชหลักการใดในการใหความรูกับวยัรุน? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  กิจกรรมการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธ 
ข.  การจัดทัศนาศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องวัย 
ค.  กิจกรรมตอนรับนองใหมตามประเพณ ี
ง.   การตั้งชุมรมตอตานการหาคูและมีเพศสัมพันธ 
 
16. วิธีการของสถาบันใดมคีวามสําคัญตอวัยรุนมากทีสุ่ดในการพัฒนา
ประเทศ?(วิเคราะหหลักการ) 
ก. ชาต,ิ ศาสนา, พระมหากษตัริย 
ข. ศาสนา , ลัทธิการปกครอง   
ค. สังคม , เศรษฐกิจ ,การเมอืง 
ง  ครอบครัว ,ศาสนา,การศึกษา 
 
 
18.  จากกรณศีึกษาที4่ ประเทศอินเดียคดิเกมตอตานเอดส  ซ่ึงไมเคยมีใครคิด
ทํามากอนเปนการสรางชื่อเสียงใหกับประเทศของตน   อยากทราบวาประเทศ
อินเดียใชวิธีการใด? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.   หลักศาสนา และความเจริญ 
ข.   การศึกษาและเทคโนโลย ี
ค.   ประเพณแีละวัฒนธรรม    
ง.   กฎหมายและจารีตประเพณ ี
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ตารางที1่7.3   วิเคราะหเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดลอม  (ชั้นประถมปที6่) 

 
สาระที่  2 :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 :  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 
ตาง ๆ  ในระบบนิเวศ  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไป
ใชประโยชน 
 
สาระที่  2 :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 :  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ประเทศ
และโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 
สาระการเรียนรู 
ส่ิงแวดลอมหมายถึง   ส่ิงที่อยูรอบตัวเรามีทั้งที่มีชีวิต  และไมมีชวีิต  และมีทั้งที่มนษุยสรางขึ้น และเกิดเองโดย
ธรรมชาติ  กลุมสิ่งไมมีชีวิตมีความสําคัญตอมนุษยมากคือ ดิน   น้ํา  ปาไม  อากาศเปนสวนที่ทําใหเกิดอาชีพ  
เศรษฐกิจของครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ 
 
 ตารางที่17.3   วิเคราะหเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดลอม                             

การคิดวิเคราะห ขอสอบ 
 
วิเคราะหองคประกอบ 
  (2ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  โครงการปลูกปา   “ฟนปาใหมีชวีิตกลับสูบานเกดิ” หมายความวา
อยางไร?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ปลูกปาทดแทนเขาหัวโลนในเขตทองถ่ินของตน 
ข.  ทําไรเล่ือนลอยเพื่อจะไดเปนศูนยดึงนักทองเที่ยว 
ค.  จัดทําสนามกอลฟที่ใหญที่สุดในประเทศเพื่อ   
     ปองกันที่วางเปลา 
ง.   ปลูกปาในเมืองเพื่อความรมเย็นของคนในเขต   
     นั้นๆ ทําใหไมเกดิมลพษิเสีย   
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วิเคราะหสัมพันธ 
(3ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28. จากกรณีศกึษาที3่ กรณีการประทวงวางทอกาซจากอาวไทยคลายกบั   
“อยูรอนนอนทุกข”อยางไร? 
(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การทําลายพื้นที่บางสวนแตรายไดมหาศาล 
ข. เกิดการหวงแหนพื้นที่ปาแตจําเปนตองทําลาย 
ค. การทําลายทรัพยากรมีผลกระทบการทํามาหากิน 
     ของคนในละแวกนั้น 
ง. เกิดผลประโยชนระหวางนักการเมืองทองถ่ินและ  
   นักการเมืองมาจากพรรคที่ปกครองประเทศ 
 
31.  ถาเรารูจักเลือกการบรโิภคจะสงผลดดีานใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักปรับวิกฤตใหเปนโอกาส 
ข.  การรูจักเลอืกสถานการณใหกับตวัเอง 
ค.  การมีเงินออมและใชจายในสิ่งที่จําเปน 
ง.  เทคโนโลยีเขามาเกีย่วของในชีวิตประจําวัน 
 
 
32.  ถาเรารูจักประหยัดไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนจะสงผลดีดานใด?   
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักตวัตนของบุคคลอื่น 
ข.  การรูจักใชชีวิตอยางมีความสุข 
ค.  การรูจักความเปนไทย วฒันธรรมไทย 
ง.  การรูจักการทําใจใหวางเปลาดวยสมาธิ 
 
37.   จากกรณศีึกษาที2่  เรื่องความฟุงเฟอและความสุขบั้นปลายของ 

ไมค ไทสันใหคติสอนใจในเรื่องใด(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.   ความร่ํารวยผิดปกติจากการสะสมทรัพย 
ข.  ชีวิตที่เหมอืนกับความฝนผกผันเปนเจาชายชั่วขณะ   
ค.  การใชจายที่ขาดสติยั้งคิด   มีชีวิตที่ไมมกีารวางแผน 
ง.  ความหรูหรา  ความเปนซุปเปอรสตาร  และเปนนักชกที่ยิ่งใหญ 

           วิเคราะหหลักการ 21.ขอใดเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นจากสิ่งแวดลอมโดย  
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(5 ขอ) อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ?(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  วัฒนธรรม  เครื่องแตงกาย  อาชีพ  เศรษฐกิจ 
ข.  เกิดการเลยีนแบบอารยธรรมของชาติที่เจริญแลว 
ค.  เกิดระบบการปกครองที่มิอิทธิพลมาจากประเทศ  
     มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ง.  เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะถืออํานาจยึดครอง 
     แผนดินที่อุดมดวยทรัพยากร 
 
23.  การอนุรักษปาไมใหมคีวามสมบูรณอยางถาวรตองใชวิธีการใดดแูล?    
(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  โครงการปลูกปา และใชวัฒนธรรมเปนตัวกาํหนด 
ข.  โครงการเมืองเยี่ยมปา  ปาเยี่ยมเมืองดแูลตามวาระ 
ค. โครงการชุมชนปลูกปา  รักษปา  ใชปาอยางรูคา 
ง.  กําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ แตอยูภายใตการดูแลของนักการเมอืง 
 
24.วิธีการใดชวยบํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพในขณะที่ปลูกพืชตามความ
ตองการของตลาดโลกจะทําอยางไร? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  ปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดกาล 
ข.  ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซม    ใสปุย   ดูแล  รักษา 
ค.  ปลูกพืชสลับที่กันแซมดวยหญาแฝกและปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ง.   ทําไรเล่ือนลอย  ปลูกไมดอกไมประดบั    กลับหนาดินและ ปลูกพืชตาม 
     ฤดูกาล 
 
27.   ทําอยางไรใหมนษุยเหน็ความสําคัญของปาและไมทําลายปา? 
          (วิเคราะหหลักการ) 
ก.   ใหรางวลัแกคนที่จับกลโกงของคนทําลายปา 
ข.   ใหผูคนที่เกี่ยวของกับปาทําพิธีผูกวญิญาณอยูกับปา 
ค.   ทุกคนเหน็ความสําคัญของปา รักษปาเกิดความหวงแหนปา 
ง.      ตั้งเจาหนาที่คุมครองปาดูแลปาอยางเอาจริงเอาจังโดยมีมาตรการ    
        บทลงโทษรุนแรงสําหรับคนทําลาย ปา 
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30.  เราจะม ีวิธีปองกันการเกดิภาวะโลกรอนไดอยางไร?  (วิเคราะหหลักการ) 
ก. งดใชเครื่องใชที่เกีย่วกับกาซคารบอนไดออกไซดและควบคุมการใช   
    ทรัพยากรที่ทําใหอากาศเสีย 
ข. ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเพื่อสรางความสมดุลของธรรมชาติ  
ค. ปลูกหญาแฝกตามขั้นบันไดไหลเขาเพื่อปองกันการพังทลายของดิน 
ง.  สรางอุปกรณเครื่องใชทีส่ามารถดึงพลังจากแสงอาทติยใหมากที่สุด 
   

 
 

ตารางที่17.4   วิเคราะหเนื้อหาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย(ชั้นประถมปที6่) 
มาตรฐาน  ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลยภาพ 
สาระการเรียนรู    หมายถึง  การดื่ม  การกนิ  การเสพ  การใช  การใชจายเกนิควร  การกระทําที่เกนิความตองการ
หรือการกระทาํที่ไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ทจริง 
 
ตารางที่17.4   วิเคราะหเนื้อหาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 

การคิดวิเคราะห ขอสอบ 
 

วิเคราะหองคประกอบ 
( 3 ขอ) 

34.  เรื่องการบริโภคมีความจําเปนตองศึกษาหรือไมเพราะเหตใุด?(วิเคราะห
องคประกอบ) 
ก.  มีความจําเปนเพราะสังคมเปลี่ยนไป 
ข.  มีความจําเปนเพราะการแขงขันและการบริโภคสูง 
ค. ไมมีความจาํเปนเพราะประเทศเราเปนประเทศ เกษตรกรรม 
ง.  ไมมีความจาํเปนเพราะโลกเราทุกวนันี้มวีัฒนธรรมของตนเอง 
 
36.  จากกรณทีี่1  คนไทยนยิมสินคาตางชาติที่มียี่หอดังระดับโลก เปนคานิยม
แบบใด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ทุนวัฒนธรรมทางตะวันตก 
ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
ค.  รากฐานระบอบประชาธิปไตย 
ง.  ความเสมอภาคเสรีภาพของไทย 
40.  จากกรณศีึกษาที7่   สอนมุงเนนในเรือ่งใด? 
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(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การมุงเนนการทํางาน และความอดทนเพื่อเปน   
     รากฐานของการดํารงชีวติ 
ข.  การใชจายอยางมีสติ รูจักการเลือกบรโิภคที่   
     เหมาะสมกบัฐานะของตน 
ค.  การรูจักแยกแยะและความรับผิดชอบ  มีการ  
      ดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
ง.  การรูจักตนเองและรูจักการแสวงหาความสุขที่เหมาะสมแตพองาม 
 

 
วิเคราะหสัมพันธ 

(  5ขอ) 
 
 
 
 

 
31.  ถาเราควรรูจักเลือกการบริโภคจะสงผลดีดานใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักปรบัวิกฤตใหเปนโอกาส 
ข.  การรูจักเลือกสถานการณใหกับตวัเอง 
ค.  การมีเงินออมและใชจายในสิ่งที่จําเปน 
ง.  เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจาํวัน 
 
32.  ถาเรารูจักประหยัดไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนจะสงผลดีดานใด?   
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักตวัตนของบุคคลอื่น 
ข.  การรูจักใชชีวิตอยางมีความสุข 
ค.  การรูจักความเปนไทย วฒันธรรมไทย 
ง.  การรูจักการทําใจใหวางเปลาดวยสมาธิ 
 
35.  ส่ิงใดสําคัญที่สุดแหงสังคมบริโภคสงผลใหการ  
     ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข?(วิเคราะหสัมพันธ) 
ก.  ฐานะ  การงาน  ความรู 
ข.  ชื่อเสียง  เงินทอง  ชาติตระกูล 
ค.  การรูเทาทันเหตกุารณ  มสีติยั้งคิด 
ง.  การเปนคนทันสมัย  เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดใหตน 
 
37.  จากกรณศีึกษาที2่  เรื่องความฟุงเฟอและความสุขบั้นปลายของ 
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       ไมค  ไทสันใหคติสอนใจในเรื่องใด(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.   ความร่ํารวยผิดปกติจากการสะสมทรัพย 
ข.  ชีวิตที่เหมอืนกับความฝนผกผันเปนเจาชายชั่วขณะ   
ค.  การใชจายที่ขาดสติยั้งคิด   มีชีวิตที่ไมมกีารวางแผน 
ง.  ความหรูหรา  ความเปนซุปเปอรสตาร  และเปน 
      นักชกทีย่ิ่งใหญ 
 
39.  การเปนทาสคานิยมตะวนัตกใหผลกระทบตอมนุษย อยางไร?(วิเคราะห   
       ความสัมพันธ) 
ก.  การเปนหนี้เปนสิน,    รสนิยมสินคาแพง 
ข.  ครอบครัวแตกแยก   ,   สังคมไมยอมรับ 
ค.  ความฟุมเฟอยตามยุค,  การเปนหนี้เปนสิน 
ง.   ความฟุมเฟอยตามยุค, ความเปนผูนําแฟช่ัน 
 

 
วิเคราะหหลักการ 

( 2ขอ) 

3.  ระบบทุนนยิมหรือระบบวัตถุนิยมมีผลตอระบบเศรษฐกิจครัวเรือนและ
ระบบเศรษฐกจิชาติ  นักเรยีนจะตองมีความรูในหลักการเรื่องใด?(วิเคราะห
หลักการ) 
ก.  การศึกษากบัการเมือง 
ข.  การศึกษากบัระบบทุนนยิม 
ค.  การเศรษฐกิจและการเมอืง 
ง.  การเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม 
 
38.  การที่นักเรียนชั้นประถมเลนเกมเปนประจําและนักเรียนตั้งแตมัธยมขึ้นไป
เลนการพนันบอล   จากปญหาดังกลาว นกัเรียนคดิวาใชวิธีการใดดีทีสุ่ด?
(วิเคราะหหลักการ) 
ก.   ปลุกระดมมวลชนใหลุกขึ้นสู 
ข.  สรางเยาวชนรุนใหมโดยใชการศึกษาเปนพื้นฐานมีกจิกรรมเสริม 
ค.  ใชมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมดูแลอยาง ใกลชิดเขมงวดโทษไลออก 
ง.  กูวิกฤตเยาวชนไทยใหคดิใหมทําใหมโดยใชกิจกรรมการศึกษาเนนกิจกรรม 
      นันทนาการเปนหลัก 
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ตารางที่17.5    วิเคราะหเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง(ชัน้ประถมปท่ี6) 
มาตรฐาน  ส 3.1       เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรที่มี
อยูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลย
ภาพสาระการเรียนรู            หมายถึงคานยิมทั้ง 4  ที่คนเราตองมีความสังวรคือ  1. คานิยมการพึ่งตนเอง     
 2.  คานิยมการประมาณตนหรือการรูจักพอ    3.  คานิยมรูจักหาและใชความรูในการทํางาน    4.  คานิยมการมี
ความสามัคคีและการเห็นแกประโยชนสวนรวม    
ตารางที่17.5    วิเคราะหเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

การคิดวิเคราะห ขอสอบ 
 

คิดวิเคราะห 
องคประกอบ 

( 3 ขอ) 

43.  คานิยมเศรษฐกิจพอเพียงการหาและใชความรูใน          
    การทํางาน  จะใหไดผลสําเร็จนั้นตองประกอบดวย 
    อะไรบาง?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การมีเมตตา  มีวินยั 
ข.  การศึกษา  ขยัน  อดทน 
ค.  การมีฐานะ   ชื่อเสียง 
ง.   ความสามัคคี  ความพอดี 
 
48.  องคประกอบสําคัญที่ทําใหหนีความจนไดอยาง  
     ถาวร?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย 
ข.  มุมานะในการทํางานสูง 
ค.  หลีกเลี่ยงอบายมุขส่ิงเสพยติดตางๆ 
ง.   มีสติรูดีรูชั่ว  ขยัน  ซ่ือสัตย  อดทน 
 
49.   จากคํากลาวที่วา”ทุกวนันี้เรามีความทกุขหรือความสุขเพราะบริโภค”  
นักเรียนคิดวาขอใดถูกที่สุด?   
(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.   ความคิดไรสาระ 
ข.    นาจะเปนไปไดตามทีก่ลาว   ความสุขคือการบริโภคเทานั้น 
ค.    อํานาจการจัดการอยูที่มนุษยๆเปนผูทําลายและเปนผูสราง 
ง.     มนุษยเปนผูสรางโลกอยางถาวร มนุษยไดใชทรัพยากรอยางเต็มที ่
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วิเคราะหสัมพันธ 

(2 ขอ) 

46.  กรณีศึกษาที่1  เรื่องสมหมายใหบทเรยีนแกเราตามขอใด?(วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
ก.   ความซื่อสัตย 
ข.  ความเกรงใจ 
ค.  ความสามัคคี 
ง.  ความเกยีจคราน 
 
47.  จากกรณศีึกษาที2่  การพนันมีผลตอชีวิตของ         
     คนติดการพนันอยางไร?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  ขาดความเชื่อมั่นตัวเอง    หลงตัวเอง 
ข.   มองคนในแงราย     โหยหาความรัก 
ค.   สุขภาพทรุดโทรม   ขาดความเชื่อถือบาง 
ง.    ทรัพยสินหมดสิ้น   สุขภาพทรุดโทรม 

             วิเคราะหหลักการ 
(5  ขอ) 

41. ขอใดเปนคํานิยามการพึง่ตนเอง?(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  การใชจายโดยบัตรเครดติ 
ข.  การกูเงินธนาคารเพื่อใชจาย 
ค.  การรูจักประมาณตนเอง 
ง.  การตระหนี่เหนีย่วหนี ้
 
42.  ขอใดเปนวัตถุประสงคการประมาณตนรูจักพอในการใชจาย? 
(วิเคราะหหลักการ) 
 ก.  การรวมกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งความชวยเหลือรัฐบาล 
ข.  การรูจักผอนปรนความอยากใหไดมาซึ่งส่ิงที่        
     ตั้งเปาหมายไว  รูจักเก็บสะสมจนมีกําลังทําในสิ่งที่    
     ตองการไดโดยคํานึงถึงฐานะของตน 
ค.  การเลือกเฟนทํางานโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย    
     แตใหไดมาซึ่งความตองการ  สรางความเปน   
      ปกแผนใหกับตนเองอยางมหาศาล 
ง.  การลงสมัครแขงขันเลือกตั้งเพื่อชาติตระกูลดั้งเดิม 
    การใชอํานาจของตนในการหากินและความยิ่งใหญ 
    สรางความร่ํารวยอยางมาก 
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44.  สังคมทุกวันนี้ สินคา ส่ือ เทคโนโลยี เปนตัวมอมเมาประชาชนใหอยูในย8ุ
การแขงขันในดานวัตถุ    นกัเรียนคิดวาควรใชวิธีการใดสําหรับเรื่องนี้? 
(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  ตองหยดุชะงักการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในครัว เรือน 
ข.  ตองหยุดการบริโภคที่ไมจําเปนเลือกพอกินพออยูโดยไมตองพึ่งรัฐบาล 
ค.  รัฐบาลควรเขามาดูแลและหาทางใหประชาชนอยูดี   
      กินดแีละมสีวัสดิการที่ชวยปลดหนี้ประชาชน 
จ.   รัฐบาลควรวางมาตรการหามตางชาติเขามาลงทุนในประเทศเพื่อประชาชน 
      ใชของไทย 
 
45.  เปาหมายใดที่ทําใหเศรษฐกิจของไทยชวยเหลือตัว  
      เองไดและตองแกไขโดยเรงดวน? 
      (วิเคราะหหลักการ) 

ก.  การเปนผูนําผลิตเทคโนโลยี 
ข.  คานิยมพึ่งตนเองและการศึกษา 
ค.  คานิยมพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพยีง 
ง.  การเจริญรอยตามระบบวตัถุนิยมและการเปนผูที่  
     ทันสมัยลํ้ายุคถือเปนผูเจริญแลว 
 
50.  หลักการใดสําคัญที่สุดในเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง? 
        (วิเคราะหหลักการ) 
ก.    การพออยูพอกิน,การศกึษากับการพฒันา 
ข.    การศึกษากับการพัฒนา,การหาผลประโยชน 
ค.    การสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความร่ํารวย 
ง.    การมุงมั่นกอบโกยผลประโยชนใหมากที่สุด 
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แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหเรื่องสารเสพติด 

กลุมสาระ วิทยาศาสตร                                   ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

หนวยการเรียนรูที1่     เร่ือง  สารเสพติด                                  เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่องสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติด                                                                   
         
 
สาระสําคัญ 
 สารเสพติดหมายถึง    ยาหรือสารเคมีซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็
จะติด  กอใหเกิดพิษเรื้อรัง  ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม  องคประกอบของการศึกษาวาดวย  
สาเหตุของปญหาของยาเสพติด  ประเภทยาเสพติด   ฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยา  
จุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องสารเสพติดในแบบฝกหัดและการสนทนา 
      จากสาระสารเสพติดและกรณีศึกษาสารเสพติดท้ัง  5 เร่ือง 
2. สามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญท่ีไดจากการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม

กรณีศึกษาสารเสพติด 
3. สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)กรณีศึกษาเรื่องสารเสพติดการคิด

วิเคราะหและคิดสังเคราะห 
4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุม              

สาระที่จัดการเรียนรู 
1.     สาระการเรียนรูเร่ืองสารเสพติด 
2.    กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติด  5 สถานการณ 

สื่อการเรียนการสอน 
        สื่อขั้นที1่ 

1. วิดิทัศนเร่ืองสารเสพติด 
2. ภาพพลิกเร่ืองสารเสพติด 
3. หนังสือพิมพ 

        สื่อขั้นที2่ 
1.    สาระการเรียนรูเร่ืองสารเสพติด 
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2.  เอกสารกรณีศึกษา  5  สถานการณเร่ืองสารเสพติด  
3.  แบบฝกกรณีศึกษาสารเสพติด    

       สื่อขั้นที3่ 
1. แผนผังความคิดเรื่องสารเสพติด 
2. ใบงานการเลนเกมและแบบประเมินเกมเรื่องสารเสพติด 

       สื่อขั้นที่4 

1. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
2. แบบประเมินการใชความคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหตามหลัก

วิทยาศาสตร  
3. แผนผังความคิดเรื่องสารเสพติด 
4. เกมสารเสพติด 

        สื่อขั้นที5่ 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  - หลังเรียน (Post-test)  การคิดวิ เคราะหการคิด
สังเคราะหเร่ืองสารเสพติด  

2. แผนผังความคิดเรื่องสารเสพติด 
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
              1.   ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน 
                   -   ทดสอบกอนเรียน  ทําขอสอบกอนเรียน กอนเรียน(Pretest)จํานวน 50ขอ 

             -    ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนอานพาดหัวขาวจาก 
หนังสือพิมพ  “คนคลั่ง  ”ยาบาจับนักศึกษาหญิง ม.เกษตรแทงไมยั้งตายคาที่  ”และถาม
ความรูสึกนักเรียน  และใหนักเรียนเปรียบเทียบคาของคนที่ติดสารเสพติดกับนักศึกษาที่ ถูกฆา   
หลังจากนั้นเสนอโปรแกรมการเรียนรูของนักเรียนในแผนนี้วาดวยศึกษาเรื่องสารเสพติดจาก 
วิดิทัศน   ใบความรูทดสอบกอนเรียน(Pretest)  ศึกษากรณีศึกษา   ทําแบบฝกหัด  ทําแผนผัง
ความคิดจากใบกิจกรรม    ครูและนักเรียนรวมสรุป  อภิปรายเรื่องสารเสพติด   เลนเกม  ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) 

       -   แบงกลุมศึกษาสารเสพติด จํานวนนักเรียน  30  คน  แบงเปน  5  กลุมๆละ 6  คน 
แบงโดยใชการจับฉลาก   แตละกลุมศึกษาสาระการเรียนรูเรื่องสารเสพติดโดยแจกใหศึกษาทั้ง 30

คน    และแตละกลุมเขาศึกษาเรียนรูเร่ืองกรณีศึกษาทั้ง 5 ฐานตามเรื่องท่ีกําหนดไวแลว  และทํา
แบบฝกหัดจากกรณีศึกษา 
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            2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
         2.1   กิจกรรมที1่ 
         -   นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองสารเสพติดจากใบความรูจากเนื้อหาท่ีเนน 

ความหมายสารเสพติด   ประเภทสารเสพติด   อาการและสาเหตุการติดสารเสพติด การปองกันสาร 
เสพติด  โดยใชแผนผังความคิดในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะห  สื่อท่ีใชในการศึกษาคือ  
วิดิทัศนและภาพพลิกเก่ียวกับสารเสพติด   

         -  ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายโดยใชแบบฝกคําถาม  ท่ีไดรับจากสาระการเรียนรู 
           เร่ืองสารเสพติด           
       2.2   กิจกรรมท่ี2 

                     2.2.1. กลุมนักเรียนศึกษาสถานการณการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 5 เร่ืองคือ 
- กลุมท่ี1   ศึกษาเรื่อง   เร่ืองวัยรุนวุนยา     
- กลุมท่ี2    ศึกษาเรื่องเรื่องเยียวยาเยาวชน ไทย  ใหหลุดพนทางสายทาส      
- กลุมท่ี3   ศึกษาเรื่องขี้ยาไทยเผาเงินทิ้ง 5,326 ลาน         
- กลุมท่ี4   ศึกษาเรื่องเรื่องปดคดี  “จอยซ  ทีเค” อดีต “นักรองสาว”  สั่ง    
                      จําคุก 8 ป รวมแฟนหนุม คายาบา      
- กลุมท่ี5   ศึกษาเรื่องสารเสพติดลอมกรอบเยาวชนไทย     
                    ท้ัง 5 เร่ืองนี้นักเรียนศึกษาในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิด 

สังเคราะห  คือแบบฝกหัดท่ีเนนการสรุปจากเรื่องท่ีอาน   การสรุปและ อธิบาย   การซักถามและการ
ตอบปญหา  การ จับประเด็นสําคัญของเรื่องสารเสพติด      

2.2.2. กลุมนักเรียน.ท้ัง 5 กลุม รวมกันคิดและทําแบบฝกหัดทายเรื่องของ
กรณีศึกษา 

2.2.3. ทําแผนผังความคิดเรื่องสารเสพติด 
2.2.4. บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรมและการคิด 
2.2.5. วิเคราะห การคิดสังเคราะห 

           3.  ขั้นนําเสนอผลงาน และสรุป  
-   นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานจากการศึกษาสาระการเรียนรูและกรณีศึกษา 

                              เร่ืองสารเสพติดโดยใชผังความคิด 
 
          4.   ขั้นปรับปรุงความรูและนําไปใช 
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-   ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายเรื่องสารเสพติดใชใบความรูและกรณีศึกษา 
 ท้ัง 5 สถานการณ  โดยใชแผนผังความคิดท่ีนักเรียนระดมพลังสมองคิดวิเคราะห  การคิด
สังเคราะห และในแบบฝกหัดเพื่อใหตรงจุดประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
           5. ขั้นประเมินผล 
              -   นักเรียน.บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องสารเสพติด 

            -   นักเรียนเลือกตัวแทนกลุมสรุปและอภิปรายที่ไดจากการศึกษาใบ ความรูและ 
                             ปฏิบัติกิจกรรมกรณีศึกษาสารเสพติดท้ัง 5 เร่ืองโดยใชแผนผังความคิด 

         -   นักเรียนเลนเกมเรื่องสารเสพติดจากใบงานการเลนเกมท่ีกําหนดใหพรอมท้ัง    
                             บันทึกผลการเลนเกมของนักเรียน 

-    นักเรียนทดสอบกอนเรียน(Pretest)(เร่ืองสารเสพติด-เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  
    จํานวน 50 ขอ)-หลังเรียน(Post-test) เร่ืองสารเสพติด การคิดสังเคราะห 3 ขอ                   

การวัดผลและการประเมินผล 
1.   ประเมินจากการบอกและการจับประเด็นสําคัญของเรื่องสารเสพติดจาก   
       แบบฝกหัด 
2.   ประเมินจากการอธิบายและสรุปจากสาระการเรียนรูเร่ืองสารเสพติด(ใบ    
       ความรู) โดย ใชผังความคิด 
3.   ประเมินจากกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติดโดยใชผังความคิดและแบบฝกหัด     
4.  ประเมินจากการทําแบบดสอบกอนเรียน(Pretest)(เร่ืองสารเสพติด-เร่ือง 
     เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 50 ขอ) หลังเรียน(Post-test) เร่ืองสารเสพติดดู   
      ความสามารถในการคิดสังเคราะห จํานวน  3ขอ 

เคร่ืองมือ 
1.   เอกสารกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติด   
2.   แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติด       
3.   แบบทดสอบกอนเ รียน (Pretest)   - หลังเรียนเรื่ องสารเสพติดโดยดู

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห 
4.   แบบสรุปสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติดโดยใชผงัความคิด 

เกณฑการประเมิน 
            1.การบอกและจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องสารเสพติด  75% 
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1. การสรุปและอธิบายสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องสารเสพติดไดโดยใชผัง
ความคิด75% 

2. การทดสอบกอนเรียน(Pretest)-หลังเรียน(Post-test)เร่ืองสารเสพติดโดยดู
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหไดถูกตองอยางนอยรอยละ
75% 

 
หมายเหตุ      1.   ศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองสารเสพติด   2  ชั่วโมง 
               2.   ศึกษากรณีศึกษาเรื่องสารเสพติด           2  ชั่วโมง 
 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหเรื่องเอดส 
กลุมสาระ วิทยาศาสตร                                   ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

หนวยการเรียนรูที่ 2    เรื่อง  เอดส                                  เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่องสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องเอดส                                                                    
        
สาระที่สําคัญ 
เอดส  คือเชื้อไวรัส  หรือ  HIV (Human  Immuno  Deficiency  Virus)  สามารถแบงตัวในเซลล
ของคน  ทําลายภูมิตานทานโดยแทรกในรางกายสวนท่ีบกพรองอยูแลว  และเรียนรูเร่ืองอาการเอดส  
สาเหตุท่ีติดเอดส  การปองกันเอดส 
จุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องเอดสในแบบฝกหัดและการสนทนา 
      จากสาระเอดสและกรณีศึกษาเอดสท้ัง  5 เร่ือง 
2. สามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญท่ีไดจากการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม

กรณีศึกษาเอดส 
3. สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)กรณีศึกษาเรื่องเอดสการคิดวิเคราะหและ

คิดสังเคราะห 
4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุม 
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สาระที่จัดการเรียนรู 
         1.     สาระการเรียนรูเร่ืองเอดส 

2.     กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเอดส  5 สถานการณ 
สื่อการเรียนการสอน 
        สื่อขั้นที1่ 

1.  วิดิทัศนเร่ืองเอดส 
2.  รูปภาพถายเรื่องเอดส 

         สื่อขั้นที2่ 
1.    สาระการเรียนรูเร่ืองเอดส 

            2.    เอกสารกรณีศึกษา  5  สถานการณเร่ืองเอดส 
         3.    แบบฝกกรณีศึกษาเอดส   
         สื่อขั้นที่3 
             1.   แผนผังความคิดเรื่องเอดส 
             2.   ใบงานการเลนเกมและแบบประเมินเกมเรื่องเอดส 
          สื่อขั้นที4่ 

1. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
2. แบบประเมินการใชความคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหตามหลัก

วิทยาศาสตร  
3. แผนผังความคิดเรื่องเอดส 

        สื่อขั้นที5่ 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  - หลังเรียน (Post-test) การคิดวิ เคราะหการคิด
สังเคราะหเร่ืองเอดส  

2. แผนผังความคิดเรื่องเอดส 
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
             1.   ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน 
                     -    ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนดูภาพคนติดเอดส  ถาม
ความรูสึกของนักเรียนใหนักเรียนเปรียบเทียบวาผูท่ีติดเอดสกับผูท่ีไมติดเอดสตางกันอยางไร?ใน
ดานรางกาย   ครอบครัว  สังคมจากประสบการณและถามความรูสึกนักเรียน  หลังจากนํานักเรียน
เขาสูบทเรียนเรียบรอยแลวจึงจัดการศึกษาใหนักเรียนคือ    ในแผนนี้วาดวยศึกษาเรื่องเอดสจาก 
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วิดิทัศน   ใบความรูทดสอบกอนเรียน(Pretest)ศึกษากรณีศึกษาทําแบบฝกหัด  ทําแผนผังความคิด
จากใบกิจกรรม    ครูและนักเรียนรวมสรุป  อภิปรายเรื่องเอดส  เลนเกมจากสาระความรูเร่ืองเอดส  
ทําแบบทดสอบเรื่องเอดสหลังเรียน(Post-test) 
                 -   แบงกลุมศึกษาเอดส จํานวนนักเรียน  30  คน  แบงเปน  5  กลุมๆละ 6 คน   แบง
โดยใชการจับฉลาก   แตละกลุมศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองเอดสโดยแจกใหศึกษาทั้ง 30คน     และ
แตละกลุมศึกษาเรียนรูเร่ืองเอดสจากกรณีศึกษาทั้ง 5 ฐานตามเรื่องท่ีกําหนดไวแลว   จากนั้นทํา
แบบฝกหัดจากกรณีศึกษา 

 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
         2.1   กิจกรรมที1่ 
           -    นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเรื่องเอดสจากใบความรูจากเนื้อหาท่ีเนน
ความหมายเอดส  ประเภทเอดส  อาการและสาเหตุการติดเอดส การปองกันเอดสโดยใช
แผนผังความคิดในการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะห  สื่อท่ีใชในการศึกษาคือ   
วิดิทัศนและภาพพลิก  ภาพถายเกี่ยวกับเรื่องเอดส  

                     -    ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายสาระการเรียนรูเร่ืองเอดส  
       2.2   กิจกรรมท่ี2 

      2.2.1. กลุมนักเรียนศึกษาสถานการณการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห   
          5    เร่ืองคือ 
-    สถานการณท่ี1   ศึกษาเรื่อง เกมตานเอดส 
-     สถานการณท่ี2  ศึกษาเรื่องชีวิตของสมศักดิ์ 
-    สถานการณท่ี3  ศึกษาเรื่องธุรกิจโรคเอดสหมื่นลาน 
-  สถานการณท่ี4   ศึกษาเรื่องSex  to  Aid  ไฟเขียวแลวอนุญาตติด 
      เครือขาย”  ถุงยางอนามัย”ในสถานศึกษา 
- สถานการณท่ี5  ศึกษาเรื่อง เอดสวัยหนุมสาว 
      ท้ัง 5 เร่ืองนี้นักเรียนสรุปและอภิปรายในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิด     
      สังเคราะห โดยใชแบบฝกหัดท่ีเนนการสรุปจากเรื่องท่ีอาน   การสรุปและ  
      อธิบาย   การซักถามและการตอบปญหา  การจับประเด็นสําคัญของเรื่องเอดส      

              2.2.2.  กลุมนักเรียน.ท้ัง 5 กลุม รวมกันคิดและทําแบบฝกหัดทายเรื่องของ  
                          กรณีศึกษาเรื่องเอดส 

2.2.3. บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรมและการคิด   
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          วิเคราะห การคิดสังเคราะห 
               3.  ขั้นนําเสนอผลงานและสรุป  
                       -    นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานจากการศึกษาสาระการเรียนรูจากใบงานและ     

                 กรณีศึกษาเรื่องเอดสโดยใชผังความคิด   
           -    นักเรียนทุกกลุมศึกษาทั้ง  5  สถานการณ   สรุปและทําแบบฝกสถานการณ  

            4.   ขั้นปรับปรุงความรูและนําไปใช 
       ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายเรื่องเอดสความรูและกรณีศึกษาทั้ง 5 สถานการณ   

โดยใชแผนผังความคิดท่ีนักเรียนระดมพลังสมองคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห และในแบบฝกหัด
เพื่อใหตรงจุดประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
              5.   ขั้นประเมินผล 

      5.1นักเรียน.บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องเอดส 
    5.2นักเรียนเลือกตัวแทนกลุมสรุปและอภิปรายที่ไดจากการศึกษาใบความรูและ 
        ปฏิบัติกิจกรรมกรณีศึกษาเรื่องเอดส โดยใชแผนผังความคิด 
    5.3นักเรียนทําแบบฝกหัดเร่ืองเอดส 
    5.4นักเรียนเลนเกมเรื่องเอดสจากใบงานการเลนเกมท่ีกําหนดใหพรอมท้ังบันทึกผลการ 
        เลนเกมของนักเรียน 
    5.5นักเรียนทดสอบหลังเรียน(Post-test) เร่ืองเอดสการคิดสังเคราะห  3ขอ                 

                  การวัดผลและการประเมินผล 
1.   ประเมินจากการบอกและการจับประเด็นสําคัญของเรื่องเอดสจากแบบฝกหัด 
2.   ประเมินจากการอธิบายและสรุปจากสาระการเรียนรูเร่ืองเอดส)โดยใชผังความคิด 
3.   ประเมินจากกรณีศึกษาเรื่องเอดสใชผังความคิดและทําแบบฝกหัด     
4.  ประเมินจากการทําแบบทดสอบ  หลังเรียน(Post-test) เร่ืองเอดสเพื่อ   
      ศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห  จํานวน  3 ขอ 

เคร่ืองมือ 
1.  เอกสารกรณีศึกษาเรื่องเอดส  
2.   แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องเอดส       
3.   แบบทดสอบ หลังเรียนเรื่องเอดสโดยดูความสามารถในการคิดสังเคราะหจํานวน  3ขอ 

         4.    แบบสรุปสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องเอดสโดยใชผังความคิด 
5.   แบบประเมินการเลนเกม 
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เกณฑการประเมิน  
1. การบอกและจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องเอดส 75% 
2.  การสรุปและอธิบายสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องเอดสไดโดยใชผังความคิด75% 
3. การทดสอบหลังเรียน(Post-test)เร่ืองเอดสโดยดูความสามารถในการคิด   

                สังเคราะหไดถูกตองอยางนอยรอยละ75% 
หมายเหตุ        
             1.   ศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองเอดส  2  ชั่วโมง 
              2.   ศึกษากรณีศึกษาเรื่องเอดส          2 ชั่วโมง 
 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห เรื่องสิ่งแวดลอม 
กลุมสาระ วิทยาศาสตร               ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

หนวยการเรียนรูที่  3เรื่องสิ่งแวดลอม         เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่อง สาระการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม   ดิน  น้ํา   ปาไม   อากาศ 
               
สาระสําคัญ 

ส่ิงที่อยูรอบตัวเรามีทั้งที่มีชีวิต  และไมมีชีวิต  หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งที่มนุษย
สรางขึ้น และเกิดเองโดยธรรมชาติ  กลุมสิ่งไมมีชีวิตมีความสําคัญตอมนุษยมากคือ ดิน   น้ํา  ปาไม  
อากาศเปนสวนที่ทําใหเกิดอาชีพ  เศรษฐกิจของครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  เมื่อธรรมชาติถูก
ทําลายมนุษยก็ตองไดรับภัยพิบัติจากธรรมชาติแตเมื่อมนุษยไดปรับปรุงพัฒนาธรรมชาติๆก็ใหคุณ
แกมนุษยในรูปตางๆกัน    สาเหตุทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ  การแกปญหา  การปองกัน 
จุดประสงคการเรียนรู  /ผลการเรียนรูคาดหวัง 
            1.   บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดลอม 

2    สามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม 
      กรณีศึกษาสิ่งแวดลอม 
3. สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)กรณีศึกษาเรื่องส่ิงแวดลอมการคิด

วิเคราะหและคิดสังเคราะห 
4.   มีคุณธรรมจริยธรรมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุม 

สาระที่จัดการเรียนรู 
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             -    ศึกษาสาระการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม 
             -    ศึกษากรณีศึกษาสิ่งแวดลอม  ดิน  น้ํา  ปาไม  อากาศ  (ศึกษา5เร่ือง)                  
ส่ือการเรียนการสอน 
        ส่ือขั้นที่1 

1. วิดิทัศนเรื่องสิ่งแวดลอม 
2. วิดิทัศนเร่ืองสึนามิภัยธรรมชาติ 

        สื่อขั้นที่2 
1.    สาระการเรียนรูเร่ืองสิ่งแวดลอม 

            2.    เอกสารกรณีศึกษา  5  สถานการณเร่ืองสิ่งแวดลอม 
         3.    แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม   
        สื่อขั้นที3่ 
             1.   แผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดลอม 
             2.   ใบงานการเลนเกมและแบบประเมินเกมเรื่องสิ่งแวดลอม 
         สื่อขั้นที4่ 

1.  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
2. แบบประเมินการใชความคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหตามหลัก

วิทยาศาสตร  
3. แผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดลอม 

        สื่อขั้นที5่ 
1.  แบบทดสอบ หลังเรียน(Post-test) การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหเร่ือง      
       สิ่งแวดลอม 
2.  แผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดลอม 

กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
             1.   ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน   

          -     ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนฟงเพลงปาลั่น  และใหนักเรียน  
              วิเคราะหดังนี้            
                     1. วิเคราะหปาลั่นคืออะไร   ? 
                2. องคประกอบของปาลั่นมีอะไรบาง? 
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            3. นักเรียนอยากใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอมหรือมีธรรมชาติอยางไร?  
          -    แบงกลุมศึกษาสิ่งแวดลอม จํานวนนักเรียน  30  คน  แบงเปน  5  กลุมๆละ 6 คน 

โดยใชกลุมเดิมท่ีแบงศึกษาเรื่องสารเสพติด 
2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
         2.1  กิจกรรมที่1 
            นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมจากใบความรู  ศึกษาความสําคัญ   
ปญหา  การแกปญหา  การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชแผนผังความคิดในการคิดวิเคราะห  
การคิดสังเคราะห   สื่อท่ีใชในการศึกษาแผนซีดีเร่ืองสิ่งแวดลอม   
        2.2  กิจกรรมท่ี2 
                 2.2.1. นักเรียนศึกษากรณีศึกษา  5สถานการณในเรื่องสิ่งแวดลอมการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห  คือ 
• กลุมท่ี1 ศึกษาเรื่องน้ําปา – โคลนถลม – ซุง 
• กลุมท่ี2 โรคท่ีเกิดจากเหมืองแรโพแทซ 
• กลุมท่ี3 ปรากฎการณ”ลานิญา” ท่ีมาพิบัติภัยน้ําทวมเหนือ 
• กลุมท่ี4 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเริ่มไดดวยคนในชุมชน   
• กลุมท่ี5 โครงการอนุรักษและพื้นท่ีตนน้ําลําธารบานปาสักงาม  ต.ลวงเหนือ อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม  ชนะเลิศ การบริหารการจัดการพื้นท่ีปาตนน้ํา    โดยทั้ง 5 เร่ืองนี้
นักเรียนสรุปและอภิปรายในเรื่องการคิดวิเคราะห    การคิดสังเคราะห โดยใช  
แบบฝกหัดท่ีเนนการสรุปจากเรื่องท่ีอาน   การสรุปและอธิบาย   การซักถามและการ
ตอบปญหา  การจับประเด็นสําคัญของเรื่องสิ่งแวดลอม  

              2.2.2. บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรมและการคิด    
     วิเคราะห  คิดสังเคราะห 

             3.  ขั้นนําเสนอผลงานและสรุป   
-   นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานจากการศึกษาสาระการเรียนรูจากใบงานและ     
     กรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมโดยใชผังความคิด   
-   นักเรียนทุกกลุมศึกษาทั้ง  5  สถานการณ   สรุปและทําแบบฝกสถานการณ 

4.ขั้นปรับปรุงความรูและนําไปใช 
-   ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายเรื่องสิ่งแวดลอมใชใบความรูและกรณีศึกษาทั้ง     
    5  สถานการณ  โดยใชแผนผังความคิดท่ีนักเรียนระดมพลังสมองคิดวิเคราะห   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

152

    การคิดสังเคราะห และในแบบฝกหัดเพื่อใหตรงจุดประสงคและผลการเรียนรู 
    ท่ีคาดหวัง 

             5. ขั้นประเมินผล 
  -   นักเรียนบอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดลอม 

            -   นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาใบ 
                 ความรูและปฏิบัติกิจกรรมกรณีศึกษาสิ่งแวดลอม 
          -   นักเรียนเลนเกมเรื่องสิ่งแวดลอมจากใบงานการเลนเกมท่ีกําหนดใหพรอมท้ัง    
               บันทึกผลการเลนเกมของนักเรียน 

- นักเรียนทดสอบหลังเรียน(Post-test)  การคิดสังเคราะห  3 ขอ (เร่ือง  
     สิ่งแวดลอม)                      

การวัดผลและการประเมินผล 
1.   ประเมินจากการบอกและการจับประเด็นสําคัญของเรื่องสิ่งแวดลอม 
2.   ประเมินจากการอธิบายและสรุปจากสาระการเรียนรูเร่ืองสิ่งแวดลอม(ใบความรู)โดย 
        ใชผังความคิด 
3.   ประเมินจากกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมโดยใชผังความคิดและแบบฝกหัด     
4.   ประเมินจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมดูความสามารถใน คิด      
     สังเคราะห 

เคร่ืองมือ 
1.  เอกสารกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม  
2. แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม       
3.  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมโดยดูความสามารถในการคิดสังเคราะห 
4.  แบบสรุปสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมโดยใชผังความคิด 

เกณฑการประเมิน  
1.  การบอกและจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องสิ่งแวดลอมโดยใชแบบฝกหัด  75% 

2.  การสรุป/อธิบายสาระการเรียนรู/กรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมโดยใชผังความคิด   75% 
3.  การทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน(Post-test)  เร่ืองสิ่งแวดลอมโดยดูความสามารถใน 
4.      การคิดสังเคราะหไดถูกตองอยางนอยรอยละ75% 

หมายเหตุ   1.   ศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองสิ่งแวดลอม  2  ชั่วโมง 
             2.   ศึกษากรณีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอม        2  ชั่วโมง 
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              แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
กลุมสาระ วิทยาศาสตร               ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
หนวยการเรียนรูที่  4 เรื่อง  บริโภคฟุมเฟอย         เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่อง   สาระการเรียนรูและกรณีศึกษาการบริโภคฟุมเฟอย       
        
 
สาระสําคัญ    
การบริโภคฟุมเฟอย หมายถึง  การดื่ม  การกิน  การเสพ  การใช  การใชจายเกินควร  การกระทําท่ี
เกินความตองการหรือการกระทําท่ีไมสอดคลองกับสภาพที่แทจริง   พฤติกรรมการบริโภคของ
วัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีมีการบริโภคฟุมเฟอยเดนชัดมากที่สุดตั้งแตวัยรุนตอนตน- วัยรุนตอนปลาย  
และวัยอ่ืนๆที่มกีารบริโภคฟุมเฟอย  
จุดประสงคการเรียนรู  /ผลการเรียนรูคาดหวัง 
             1.   บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 

 2    สามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม  
      กรณีศึกษาการบริโภคฟุมเฟอย 

            3.  สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)กรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
     การคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห 
4.   กลุมนักเรียน.ทําแบบฝกหัดกรณีศึกษาโดยสรุปเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยท้ัง 5  

      สถานการณ 
5.   มีคุณธรรมจริยธรรมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุม 

สาระที่เรียน 
           -   สาระการเรียนรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 

  -   กรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย  5 สถานการณ  
สื่อการเรียนการสอน 
      สื่อขั้นที่1 
          1.  สาระการเรียนรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 

 2.  สรางสถานการณใหนักเรียนเลือกซ้ือของไดตามความตองการดวยเงินผอน 
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      สื่อขั้นที่2 

1.    แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอยโดยใชนักเรียนที่อาสามาแสดงตามบทที่  
      ครูมอบให 

            2.    เอกสารกรณีศึกษา  5  สถานการณเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 
    
   

        สื่อขั้นที3่ 

              1.   แผนผังความคิดเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
              2.   ใบงานการเลนเกมและแบบประเมินเกมเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
         สื่อขั้นที4่ 

1.  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
2. แบบประเมินการใชความคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหตามหลัก

วิทยาศาสตร  
3. แผนผังความคิดเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 

         สื่อขั้นที5่ 
1. แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) การคิดสังเคราะหเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 
2. แผนผังความคิดเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 

กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
             1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

     -   ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนอานพาดหัวขาว  “  แฉ 
พฤติกรรมเด็กไทยยุคใหม  “ช็อปไว  ใชแหลกแดกดวน”  

                  -     แบงกลุมศึกษาการบริโภคฟุมเฟอย จํานวนนักเรียน  30  คน  แบงเปน  5   กลุมๆละ  
                   6  คน   แบงโดยใชฐานจากสารเสพติด  เพื่อศึกษาสถานการณการเลือกซ้ือของ 
                   ไดตามความตองการดวยเงินผอน 
                  -   ขั้นสรุปและอภิปรายจากสถานการณการเลือกซ้ือของไดตามความตองการดวยเงิน 
                   ผอน 

2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม               
         2.1  กิจกรรมจากที่1 
      -  นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอยจากใบความรู 
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        -   นักเรียนศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยจากบทบาทสมมติท่ีครูกําหนดใหเร่ือง 
          การบริโภคฟุมเฟอย 
      -  ครูและนักเรียนสรุป/อธิบายจากสถานการณบทบาทสมมติ และสาระการเรียนรู  
         เร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย           
     2.2  กิจกรรมท่ี2  
             2.2.1.นักเรียนศึกษากรณีศึกษา 5สถานการณในเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยการคิด 
                     วิเคราะหการคิดสังเคราะห(เลือกศึกษาเพียง  5 เร่ืองเทานั้น) 

- กลุมท่ี1  บริโภคนิสัย  นิยมบริโภค 
- กลุมท่ี2   ความฟุงเฟอและความสุขบั้นปลายของไมค  ไทสัน 
- กลุมท่ี3    ยุโรปเปดศูนยบําบัดผูปวย  “วิดีโอเกม 
- กลุมท่ี4    “  แฉพฤติกรรมเด็กไทยยุคใหม  “ช็อปไว  ใชแหลกแดกดวน” 
- กลุมท่ี5     ชีวิตเปนเร่ืองการเลือก 

               โดยท้ัง 5 เร่ืองนี้นักเรียนศึกษาในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิด
สังเคราะห  คือแบบฝกหัดท่ีเนนการสรุปจากเรื่องที่อาน   การสรุปและอธิบาย   
การซักถามและการตอบปญหา  การจับประเด็นสําคัญของเรื่องการบริโภค
ฟุมเฟอยนักเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหในแผนผัง
ความคิด   

             2.2.2. นักเรียนและครูสรุปและอภิปรายรวมกัน 
            2.2.3.  บันทึกในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
            -     แบบบันทึกดานเจตคติวิทยาศาสตร   (ในเรื่อง  คิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห 

              3.  ขั้นนําเสนอผลงาน   
-   กลุมนักเรียนสรุปความรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอยจากใบความรูและกรณีศึกษา 
    ท้ัง 5สถานการณโดยใชผังความคิด 
-   กลุมนักเรียนรวมกันคิด ทําแบบฝกหัดกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
   ท้ัง   5  สถานการณ 

4.ขั้นปรับปรุงความรู 
-   ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยใชใบความรูและ     
   กรณีศึกษา  ท้ัง 5 สถานการณ  โดยใชแผนผังความคิดท่ีนักเรียนระดมพลัง 
   สมองการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห และในแบบฝกหัดเพื่อใหตรง  
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    จุดประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

             5. ขั้นสรุป 
   -   นักเรียนบอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
                -   นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาใบ 

          ความรูและปฏิบัติกิจกรรมกรณีศึกษาการบริโภคฟุมเฟอย 
 -    นักเรียนเลนเกมเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยจากใบงานการเลนเกมท่ีกําหนดให 

               พรอมท้ังบันทึกผลการเลนเกมของนักเรียน 
              -   นักเรียนทดสอบเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย  การคิดสังเคราะห 3 ขอ          
การวัดผลและการประเมินผล 

1.   ประเมินจากการบอกและการจับประเด็นสําคัญของเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 
2.   ประเมินจากการอธิบายและสรุปจากสาระการเรียนรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย  
    (ใบ ความรู)โดยใชผังความคิด 
3.   ประเมินจากกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยโดยใชแบบฝกและการสรุป   
4.   บันทึกความสามารถเลนเกมตามที่กําหนดให 
5.  ประเมินจากการทําแบบทดสอบ  หลังเรียน(Post-test) เร่ืองการบริโภค   
     ฟุมเฟอยดู ความสามารถในการคิดสังเคราะห 

เคร่ืองมือ 
1.  เอกสารกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย  
2.  แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย       
3.  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยโดยดูความสามารถในการคิด  
    สังเคราะห 
4.  แบบสรุปสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยโดยใชผัง    
    ความคิด 

เกณฑการประเมิน  
1.  การบอกและจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย  75% 
2.  การสรุป/อธิบายสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอยได 
    โดยใชผังความคิด  75% 
3.  การทดสอบหลังเรียน(Post-test)  เร่ืองการบริโภคฟุมเฟอยโดยดูการคิด   
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                       สังเคราะหไดถูกตองอยางนอยรอยละ75% 
หมายเหตุ           1.   ศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย    2  ชั่วโมง 

          2.   ศึกษากรณีศึกษาเรื่องการบริโภคฟุมเฟอย           2  ชั่วโมง 
 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง       
กลุมสาระ วิทยาศาสตร               ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
หนวยการเรียนรูท่ี  5 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง         เวลา  4  ชั่วโมง 
เร่ือง   สาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง       
        
 
 
สาระสําคัญ     
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง   คานิยมท้ัง 4หลัก  ท่ีคนเราตองมีความสังวรคือ  1. คานิยมการ
พึ่งตนเอง     2.  คานิยมการประมาณตนหรือการรูจักพอ    3.  คานิยมรูจักหาและใชความรูในการ
ทํางาน    4.  คานิยมการมีความสามัคคีและการเห็นแกประโยชนสวนรวม    พฤติกรรมของมนุษย
ท่ีมีตอเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการจัดการชีวิตของตนเองไมใหอยูในโลกแหงการทุกขทรมานของ
เศรษฐกิจระบบทุนนิยม 
  
 
จุดประสงคการเรียนรู  /ผลการเรียนรูคาดหวัง 
             1.   บอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 2    สามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม 
       กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)กรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการ  
       คิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห 
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4.   มีคุณธรรมจริยธรรมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุม 
 

สาระที่เรียน 
           -   สาระการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

  -   กรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  5 สถานการณ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
สื่อขั้นที่1 
         1.  สาระการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
      สื่อขั้นที่2 

1. แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชนักเรียนที่อาสามาแสดงตามบทที่ 
         ครูมอบให 

            2.    เอกสารกรณีศึกษา  5  สถานการณเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   
      สื่อขั้นที3่ 
             1.   แผนผังความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
             2.   ใบงานการเลนเกมและแบบประเมินเกมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
       สื่อขั้นที4่ 

1. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
          2. แบบประเมินการใชความคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหตามหลัก 
              วิทยาศาสตร  
          3.  แผนผังความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

        สื่อขั้นที5่ 
1.แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหเร่ืองเศรษฐกิจ   
   พอเพียง 

            2.แผนผังความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
             1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
              -    ขั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนดูรูปพระเจาอยูหัวฯ กับภารกิจงาน 
                  ของพระองคท่ีมุงเนนใหประชาชนมีความเปนอยูอยางไร? 
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    -   แบงกลุมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนนักเรียน  30  คน  แบงเปน  5 กลุมๆละ  
         6  คน    แบงโดยใชฐานกลุมจากสารเสพติด 

             2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม               
         2.2.1.  กิจกรรมจากที่1 
         -   นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากใบความรู 
            -   นักเรียนศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือเร่ืองพออยูพอกิน 
         -  ครูและนักเรียน.สรุป  อภิปราย             
 2.2  กิจกรรมท่ี2  
           2.2.2.  นักเรียนศึกษากรณีศึกษา  5สถานการณในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการคิด
วิเคราะห การคิด สังเคราะห 

-   กลุมท่ี1   เร่ืองสมบัติใตดิน 
  -   กลุมท่ี2   หายนะพนันบอล  กู  ขายตัว  หาเงินแทง 
  -   กลุมท่ี3  ยุทธวิธีหนีความจนอยางยั่งยืน 
  -   กลุมท่ี4  ตามรอยเทาพอ “พอ”เศรษฐกิจพอเพียง 

-   กลุมท่ี5   “วัฒนธรรมพอดีพอเพียง”  วิถีสูสังคมอยูเย็นเปนสุข 
  โดยทั้ง 5 เร่ืองนี้นักเรียนศึกษาในเรื่องการคิดวิเคราะห  การคิด    

      สังเคราะห คือ แบบฝกหัดท่ีเนนการสรุปจากเรื่องท่ีอาน   การสรุปและ อธิบาย          
       การซักถามและการตอบปญหา  การจับประเด็นสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจ   
       พอเพียง  นักเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหใน 
      แผนผังความคิด   

                        2.2.3.   นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ตามที่นักเรียนใช          
                          กระบวนการคิดขึ้นในกลุม           

2.3   กลุมนักเรียน ทําแบบฝกหัดกรณีศึกษาโดยสรปุเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง     
       สถานการณเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
         2.2.5. นักเรียนและครูสรุปและอภิปรายรวมกัน 
         2.2.6. บันทึกในขณะปฏิบัติกิจกรรม    แบบบันทึกดานเจตคติวิทยาศาสตร     
                 (ในเรื่องคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห) 

          3.  ขั้นนําเสนอผลงาน   
-   กลุมนักเรียนสรุปความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากใบความรูและกรณีศึกษา 
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     ท้ัง 5สถานการณโดยใชผังความคิด 
4.  ขั้นปรับปรุงความรู 

-   ครูและนักเรียนสรุปและอธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใชใบความรูและ           
กรณีศึกษาทั้ง 5 สถานการณ  โดยใชแผนผังความคิดที่นักเรียนระดมพลังสมอง
คิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห และในแบบฝกหัดเพื่อใหตรงจุดประสงคและการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง  

            5. ขั้นสรุป 
  -   นักเรียนบอกและจับประเด็นความสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

           -   นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดและสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาใบ 
                 ความรูและปฏิบัติกิจกรรมกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
           -   นักเรียนเลนเกมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากใบงานการเลนเกมท่ีกําหนดให 
                พรอมท้ังบันทึกผลการเลนเกมของนักเรียน 
         -  นักเรียนทดสอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการคิดวิเคราะห  50  ขอ(เร่ืองสารเสพ 

                     ติด-เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง)  การคิดสังเคราะห เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง3ขอ                    
การวัดผลและการประเมินผล 

        1.   ประเมินจากการบอกและการจับประเด็นสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.   ประเมินจากการอธิบายและสรุปจากสาระการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
                ความรู)โดยใชผังความคิด 
        3.    ประเมินจากกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแบบฝกและการสรุป   
        4.    บันทึกความสามารถเลนเกมตามที่กําหนดให 
        5.    ประเมินจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน -  หลังเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดู 
                ความสามารถในการคิดวิเคราะห 50  ขอ(เร่ืองสารเสพติด-เร่ือง 
            เศรษฐกิจพอเพียง)  คิดสังเคราะห เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 3ขอ 

เคร่ืองมือ 
       1.  เอกสารกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
      2.   แบบฝกกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.  แบบทดสอบกอนเรียน  - หลังเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยดูความสามารถใน 
        การ คิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห 
      4.  แบบสรุปสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชผังความคิด 
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เกณฑการประเมิน  
    1. การบอกและจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  75% 
    2. การสรุป/อธิบายสาระการเรียนรูและกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดโดยใช  
         ความคิด  75% 
    3.  การทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน(Post-test)  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงโดยดู 
         ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหไดถูกตองอยางนอยรอยละ75% 

หมายเหตุ    
                 1.   ศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   2  ชั่วโมง 
               2.   ศึกษากรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง          2  ชั่วโมง 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห(กอนเรยีน/หลังเรียน) 
ตอนที่1      แบบทดสอบการคิดวิเคราะหเรือ่งสารเสพติด-เรื่องเศรษฐกจิพอเพียง  50  ขอ เปนเวลา 1  ชั่วโมง 

ชั้นประถมปที่6    ภาคเรียนที่....    ปการศึกษา  2549 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

คําชี้แจง แบบทดสอบมี  2 ตอน 
 

ตอนที่ 1  เปนแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  50 ขอๆ ละ  1  คะแนน 

ตอนที ่2  เปนขอสอบอัตนัยมี         5 เรื่อง ละๆ    10 คะแนน(ใชสอบหลังเรียน  postest เรื่องละ 3 ขอ) 
 
 

ตอนที่ 1ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร   ก ข ค ง ขอใดขอหนึ่งที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
 

ตัวอยาง     ฆราวาสธรรมแปลวาอะไร 
ก  ธรรมะสําหรับบุคคลทั่วไป 
ข  ธรรมะสําหรับภิกษุสามเณร 
ค  ธรรมะเพื่อการพนทุกข 
ง  ธรรมะสําหรับชาวพุทธ 
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1.  สารเสพติดใหโทษตอรางกายอยางไร? (วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
ก.  รางกายตอตานโรครายแรงไดในระยะหนึ่ง 

ข.  รางกายสามารถทนความเจ็บปวดไดเปนบางครั้ง 

ค.  รางกายตองการเสพสารเสพติดอยางรนุแรง 

      ตลอดเวลา 
ง.  รางกายและจิตใจตองการสารเคมีประเภทกด 

     ประสาทเทานั้น 
2.วิธีการใดทําใหรูวาบุคคลนั้นๆติดสารเสพติด? 

(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  ตรวจสมอง, ตรวจDNA 

ข.  ตรวจปสสาวะ ,ตรวจเลือด 
ค. สัมภาษณ , สังเกต ,ตรวจสมอง 
ง.  สังเกต,  อุลตราซาวด  , ลางสารพิษ 
  

3.  เฮโรอิน :  กดประสาท  = ยาบา :  ……….? 

(เคราะหความสัมพันธ) 
ก.  กดประสาท 

ข.  หลอนประสาท 

ค.  ออกฤทธิ์หลายอยาง 

ง.  มีผลตอรางกายแตไมมีผลตอสมอง 
 

4.  จากการสํารวจของหนวยปปส.พบวาผูที่ติดสาร
เสพติดเมื่อไดรับการบําบัดหายดแีลว  ตอมาอีกระยะ
หนึ่งจะกลับไปเสพตามเดิม  นร.คิดวาสาเหตุมาจาก
ส่ิงใด  ?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.   ความออนแอของรางกาย,จิตใจ,ส่ิงแวดลอม 
ข.   ความจนและความเครียดทําใหตองการเสพ 
ค.   ผูที่คลุกคลีในวงการสารเสพติดมักจะร่ํารวย 

ง.   รัฐบาลไมไดบําบัดรักษาอยางจริงจังเพยีงแคสราง 

      ภาพพจนใหดูด ี

 
 

5.  ถาประชากรประเทศไทยติดสารเสพติดทั้งประเทศ  

    ผลที่ไดรับนาจะเปนเรื่องใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  ความออนแอของคนในชาติ 
ข.  ประเทศขาดเถียรภาพทกุดานถึงขั้นประเทศลม 

     สลายได 
ค.  ประเทศตองกูหนีย้ืมสินชาติอ่ืนมาใชและตอง   
     เรียนรูการเลี้ยงตัวเองได 
ง.  ประเทศจะมีประชากรทํางานนอยกวาประชากรไม   
     ทํางาน  ภาระของชาติคือเล้ียงประชากรไมทํางาน 
 
 

6.  ปญหาสารเสพติดมีผลกระทบตอเยาวชนของชาติ 
     อยางไร?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.     เยาวชนของชาติขาดคุณภาพดานการศกึษา  
        และครอบครัวขาดความอบอุนทําให      
        ประเทศชาติไมเจริญเทาที่ควร 

ข. กลไกของระบบเครือขายสารเสพติดควบคมุ 

        เยาวชนของชาติไดอยางถาวร 

ค.  เกิดความแตกตางระหวางเยาวชนที่เสพสารเสพติด 

      กับไมเสพสารเสพติด 

ง.     เยาวชนของชาติไมเห็นความสําคัญของการ 

        พัฒนาประเทศ  
 

7.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในเรื่องสารเสพติดมี  
     อะไรบาง?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ขนาด  สี  ปริมาณยาเมด็  รูปแบบทันสมัย 

ข.  ผูผลิต  ผูคามีมากมายทั้งในและนอกประเทศ 

ค.  ผูเสพมีความตองการสูง  ซ้ืองายขายคลอง 

ง.   การเรียนรูกลโกง  และการเสพ  การหาตลาด 
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8. ดานรางกายเดก็ชายเอก นักเรียนชั้นประถมปที6่  
ความสูง100  ซม.  สืบเนื่องมาจากมารดาสูบบุหร่ี
ตั้งแตเอกอยูในครรภแม  เราควรใชวิธีการใดในการ
แกปญหา?(วิเคราะหหลักการ) 
 
ก.  ใชการวิเคราะหขอมูลในการทดสอบรางกาย 
ข.  ใชการยืดตัว  การทดสอบสมรรถภาพของรางกาย
ค.  ใชยากระตุนความสูง   การออกกําลังกาย  อาหาร 
         ยาบํารุงสมอง 
ง.   ความรักความอบอุนและการศึกษาขั้นสูงสุดของ 
      เด็ก การออกกําลังกาย  และยาบํารุงสมอง 
 
 
9. กรณีที่ผูปกครองแยกทางกัน  ตางคนตางไปมี
ครอบครัวใหม    นักเรียนอยูในสภาพบานแตก 
นักเรียนจะทําอยางไร?(องคประกอบ) 
 
ก.  หาเครื่องเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่งเปนเพื่อน  
        แกเหงา 
ข.  ตั้งใจเรียนใหดีที่สุดไมใสใจเรื่องของผูใหญ 
        และไมตองไปพึ่งสารเสพติด 
ค.  หนีไปอยูกับเพื่อนที่รักเราและพยายามหาคนรูใจ 
        ใหดแูลเอาใจใสแทนพอแม 
ง.  สรางความมั่นใจใหกับตัวเองโดยการทําตัวใหเดน  
      ในทุกเรื่องเพื่อความอยูรอดของตัวเอง 
 

 

10.  หลักการขอใดที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาสาร
เสพติดของรัฐบาล?(วิเคราะหหลักการ)   
ก. รณรงคปองกันปราบปรามอยางจริงจังและให 
      รางวัลนําจบัแกผูพบเห็น 
ข.  การสรางประชากรที่มีคณุภาพโดยเริ่มที่ 
       ครอบครัวและการศึกษา 
ค. สรางความตระหนกัเรื่องสารเสพติดและการ 
       ควบคุมจบักุมประหารอยางจริงจัง 
ง.  สรางความตระหนกัถึงผลดีผลเสียของสารเสพติด
       และตั้งรางวัลดีเดนสําหรับครอบครัวที่เล้ียงลูกด ี
 
 

11. เมื่อรางกายไดรับเชื้อเอดสเขาไปทําลายเม็ดเลือด
ขาวแลว  ส่ิงทีต่ามมาคือเรื่องใด?(วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
ก. เอดสเขาทําลายอวัยวะตางๆที่บกพรองจน  
     กลายเปนมะเร็งในระบบตางๆ 
ข. เอดสทําลายการทรงตัวความจําที่ดีของผูปวยทํา 
    ใหลืมอดีตหมดสิ้น 
ค. เอดสคือผูพิทักษรักษาความสมดุลของโรคที่โรค   
     อ่ืนๆตองหยุดฟกตัว 
ง. เอดสพักฟนในระยะหนึง่เพื่อกอตัวใหมในระยะ 
     ตอไป 
 
12.  วิธีการใดที่จะทําใหปลอดภัยจากเอดสเมื่อผูหญิง
และผูชายคิดจะมีเพศสัมพันธ?(วิเคราะหหลักการ) 
ก. สรางความคุนเคยและควบคุมอยางถ่ีถวน 
ข. จดทะเบยีนสมรสและการถือคํามั่นสัญญา 
ค. ตรวจรางกายกอนมีเพศสัมพันธทั้งสองฝาย 
ง. จับสาบานและปฏิบัติธรรมถือศีล5อยางเครงครัด 
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13. ขอใดบงบอกอาการของโรคเอดส?(วิเคราะห
องคประกอบ) 
ก.  ไอ จาม คร่ันเนื้อคร่ันตวั เจ็บในกระดกู 

ข.  ไอบอย  ผอมแหง  ไขสูง  เจ็บหนาอก  หายใจ     
      ติดขัด  มีเสมหะขนเหลือง 

ค.   ปากเปอย  ตัวรอน  ไขสูง  ผิวตกสะเกด็เปนวงๆ  
       ลามไปทั่วตัว  เพอคลุมคลั่งไมไดสติ     
ง.   ไอบอยๆ น้ําหนกัลด  ฝา เริม ตอมน้ําเหลือโต   
     หลายแหง  แทรกซอนอวยัวะที่ออนแอเปนมะเร็ง 
 
 

14.“การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
สุขภาพทางเพศของวัยรุนสรางขึ้นจากรากฐานและ
มุมมอง  ความตองการของวยัรุนเปนหลัก”  จาก
ขอความดังกลาวใชหลักการใดในการใหความรูกับ
วัยรุน? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  กิจกรรมการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธ 
ข.  การจัดทัศนาศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องวัย 

ค.  กิจกรรมตอนรับนองใหมตามประเพณ ี

ง.   การตั้งชุมรมตอตานการหาคูและมีเพศสัมพันธ 
 
 

15.  สังคมที่เกดิวิกฤตมาจากระบบทุนนยิมมักจะ
กอใหเกิด ธุรกิจผิดกฏหมายทุกรูปแบบเหยื่อของเรื่อง
นี้คือพวกวยัใดมากที่สุดใด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก. วัยทารก  , วัยเด็ก 
ข. วัยรุน , วยัเด็ก 
ค. วัยทํางาน , วัยเด็ก 
ง. ทุกวัยทีก่ลาวถึง 
 
 

 

16. วิธีการของสถาบันใดมคีวามสําคัญตอวัยรุนมากทีสุ่ด
ในการพัฒนาประเทศ?(วิเคราะหหลักการ) 
ก. ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย 
ข. ศาสนา , ลัทธิการปกครอง   
ค. สังคม , เศรษฐกิจ ,การเมือง 
ง  ครอบครัว ,ศาสนา,การศึกษา 
 
 

17.  เชื้อไวรัสเอดสมีความสําคัญตอมนุษยโลก  
   ขอใดถูกตองที่สุด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก. ความมั่นคงของประเทศไรเสถียรภาพ 
ข. ประชากรไรคุณภาพและความมั่นคงของชาติ 
ค. ประชากรไรคุณธรรมจริยธรรมและความรู 
ง. การพัฒนาประเทศไมเจรญิกลายเปนปญหาของ   
   ประเทศ 
 

18.  จากกรณีศกึษาที4่ ประเทศอินเดียคดิเกมตอตานเอดส  
ซ่ึงไมเคยมีใครคิดทํามากอนเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศของตน   อยากทราบวาประเทศอนิเดียใชวิธีการ
ใด? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.   หลักศาสนา และความเจริญ 

ข.   การศึกษาและเทคโนโลย ี

ค.   ประเพณีและวัฒนธรรม    
ง.   กฎหมายและจารีตประเพณ ี
 

19. เอดส : เชือ้ Hiv   =  กระทรวงสาธารณสุข : …..?     
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก. ดูแล , บําบัด 
ข. กักกัน , ปราบปราม 
ค. กําชับ , บําบัด , กักกัน , วิจัย 
ง. บําบัด , ดูแล ,  ปองกัน , รักษา 
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20.  เหตกุารณใดนาจะทําใหเกิดการตดิเอดสได? 
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การเมาเหลา : การถูกขมขืน 
ข.  การถูกขมขืน : วันภาษาไทย 
ค.  พบกิ๊กทางอินเตอรเน็ต :   ติดตอทางจดหมาย 
ง.  พบคนถูกใจในงานแตง : นัดเทีย่วเพื่อศึกษา 
 
 

21.ขอใดเปนสิง่ที่มนุษยสรางขึ้นจากสิ่งแวดลอมโดย  
อาศัยกระบวนการทางธรรมชาต?ิ(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  วัฒนธรรม  เครื่องแตงกาย  อาชีพ  เศรษฐกิจ 

ข.  เกิดการเลยีนแบบอารยธรรมของชาติที่เจริญแลว 

ค.  เกิดระบบการปกครองที่มิอิทธิพลมาจากประเทศ  
     มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 

ง.  เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะถืออํานาจยึดครอง 

     แผนดินที่อุดมดวยทรัพยากร 
 

22.  สึนามิคล่ืนยักษถลม 6 จังหวดัทางภาคใตเสียหาย
อยางยับเยิน  ส่ิงแวดลอมถูกทําลายมีผลกระทบตอคน
ที่อยูในละแวกนั้นที่สําคัญอยางไร?  (วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
ก.  เศรษฐกจิรายไดจากการทองเที่ยวตกต่าํ 
ข.  การไดเปลีย่นบานและทีอ่ยูใหมอยางถาวร 
ค.  การไดมีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูประสบภัยดวยกัน 

ง.  การไดเห็นน้ําใจจากทัว่โลกที่หล่ังไหลมาชวย 
 

 

 

23.  การอนุรักษปาไมใหมีความสมบูรณอยางถาวร
ตองใชวิธีการใดดแูล?    (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  โครงการปลูกปา และใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด 

ข.  โครงการเมืองเยี่ยมปา  ปาเยี่ยมเมืองดแูลตามวาระ 

ค. โครงการชุมชนปลูกปา  รักษปา  ใชปาอยางรูคา 
ง.  กําหนดเขตปาสงวนแหงชาต ิแตอยูภายใตการดแูล 

    ของนักการเมือง 
 
 

24.วิธีการใดชวยบํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพในขณะที่
ปลูกพืชตามความตองการของตลาดโลกจะทํา
อยางไร? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  ปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดกาล 
ข.  ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซม    ใสปุย   ดูแล  รักษา 
ค.  ปลูกพืชสลับที่กันแซมดวยหญาแฝกและปลูกพืช 

     เศรษฐกิจ 
ง. ทําไรเล่ือนลอย  ปลูกไมดอกไมประดบั    กลับหนา  
   ดินและ ปลูกพืชตามฤดูกาล 
 

25. ขอใดถูกตองถา  เครื่องนุงหมทํามาจาก  ตัวไหม 

   ฝาย  ใยสังเคราะห  = -------------?  ทํามาจาก  หิน 

   กรวด  ทราย  ไม. (วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  อาหาร                          
ข.  ยารักษาโรค                 
ค.   ที่อยูอาศัย 

ง.   เทคโนโลย ี
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26.  โครงการปลูกปา   “ฟนปาใหมีชวีิตกลับสูบานเกิด” 
หมายความวาอยางไร?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ปลูกปาทดแทนเขาหวัโลนในเขตทองถ่ินของตน 

ข.  ทําไรเล่ือนลอยเพื่อจะไดเปนศูนยดึงนักทองเที่ยว 

ค.  จัดทําสนามกอลฟที่ใหญที่สุดในประเทศเพื่อ   
     ปองกันที่วางเปลา 
ง.   ปลูกปาในเมืองเพื่อความรมเย็นของคนในเขต   
     นั้นๆ ทําใหไมเกดิมลพษิเสีย   
 
 

27.   ทําอยางไรใหมนุษยเหน็ความสําคัญของปาและไม
ทําลายปา? (วิเคราะหหลักการ) 
ก.   ใหรางวัลแกคนที่จับกลโกงของคนทําลายปา 
ข.   ใหผูคนที่เกี่ยวของกับปาทําพิธีผูกวิญญาณอยูกับปา 
ค.   ทุกคนเห็นความสําคัญของปา รักษปาเกิดความ 

       หวงแหนปา 
ง.   ตั้งเจาหนาที่คุมครองปาดูแลปาอยางเอาจริงเอาจัง 
     โดยมีมาตรการบทลงโทษรุนแรงสําหรับคนทําลาย 

      ปา 
 

28. จากกรณีศกึษาที3่ กรณีการประทวงวางทอกาซจาก
อาวไทยคลายกับ   “อยูรอนนอนทุกข”อยางไร? 
(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การทําลายพื้นที่บางสวนแตรายไดมหาศาล 
ข. เกิดการหวงแหนพื้นที่ปาแตจําเปนตองทําลาย 
ค. การทําลายทรัพยากรมีผลกระทบการทํามาหากิน 
     ของคนในละแวกนั้น 
ง. เกิดผลประโยชนระหวางนักการเมืองทองถ่ินและ  
   นักการเมืองมาจากพรรคที่ปกครองประเทศ 

29.  โครงการเกษตรแผนใหมและการพัฒนาลุมน้ํา
แหงภาคอิสานของพระเจาอยูหัวฯมีผลตอประชากร
ภาค 
อิสานอยางไร? (วิเคราะหสัมพันธ)  
ก.  เปนศูนยกลางเกษตรโลก 
ข.  สรางงานในชนบทและเศรษฐกิจด ี
ค.  เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ 
ง.   เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมของประเทศ 
 

 
30.  เราจะม ีวิธีปองกันการเกดิภาวะโลกรอนได
อยางไร?  (วิเคราะหหลักการ) 
ก. งดใชเครื่องใชที่เกีย่วกับกาซ   
    คารบอนไดออกไซดและควบคุมการใช   
    ทรัพยากรที่ทําใหอากาศเสีย 
ข. ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเพื่อสราง  
     ความสมดลุของธรรมชาติ  
ค. ปลูกหญาแฝกตามขั้นบันไดไหลเขาเพื่อปองกัน 
      การพังทลายของดิน 
ง.  สรางอุปกรณเครื่องใชทีส่ามารถดึงพลังจาก 
      แสงอาทิตยใหมากที่สุด 
 

31.  ถาเรารูจักเลือกการบริโภคจะสงผลดีดานใด?

(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักปรบัวิกฤตใหเปนโอกาส 

ข.  การรูจักเลอืกสถานการณใหกับตวัเอง 
ค.  การมีเงินออมและใชจายในสิ่งที่จําเปน 

ง.  เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจาํวัน 
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32.  ถาเรารูจักประหยดัไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนจะ
สงผลดีดานใด?   (วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การรูจักตวัตนของบุคคลอื่น 

ข.  การรูจักใชชีวิตอยางมีความสุข 

ค.  การรูจักความเปนไทย วฒันธรรมไทย 

ง.  การรูจักการทําใจใหวางเปลาดวยสมาธ ิ

 
 

33.  ระบบทุนนิยมหรือระบบวัตถุนิยมมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจครวัเรือน  นักเรียนจะตองมีความรูใน
หลักการเรื่องใด?(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  การศึกษากบัการเมือง 

ข.  การศึกษากบัระบบทุนนยิม 

ค.  การเศรษฐกิจและการเมอืง 
ง.  การเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม 
 

34.  เร่ืองการบริโภคมีความจาํเปนตองศึกษาเพราะ
เหตุใด?(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  มีความจําเปนเพราะสังคมเปลี่ยนไป 

ข.  มีความจําเปนเพราะการแขงขันและการบริโภคสูง 
ค. ไมมีความจาํเปนเพราะประเทศเราเปนประเทศ 

      เกษตรกรรม 

ง.  ไมมีความจาํเปนเพราะโลกเราทุกวนันี้มวีัฒนธรรม 

      ของตนเอง 

35.  ส่ิงใดสําคัญที่สุดแหงสังคมบริโภคสงผลใหการ  
     ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข?  (วิเคราะหสัมพันธ) 
ก.  ฐานะ  การงาน  ความรู 
ข.  ชื่อเสียง  เงินทอง  ชาติตระกูล 

ค.  การรูเทาทันเหตกุารณ  มสีติยั้งคิด 

ง.  การเปนคนทันสมัย  เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดใหตน 
 

 

 

36.  จากกรณทีี1่  คนไทยนยิมสินคาตางชาติที่มียี่หอ
ดังระดับโลก เปนคานิยมแบบใด?  (วิเคราะห
องคประกอบ) 
ก.  ทุนวัฒนธรรมทางตะวันตก 

ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
ค.  รากฐานระบอบประชาธิปไตย 

ง.  ความเสมอภาคเสรีภาพของไทย 

 
37.  จากกรณีศกึษาที2่  เรื่องความฟุงเฟอและความสุข
บั้นปลายของไมค  ไทสันใหคติสอนใจในเรื่องใด
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.   ความร่ํารวยผิดปกติจากการสะสมทรัพย 
ข.  ชีวิตที่เหมอืนกับความฝนผกผันเปนเจาชาย     
     ชั่วขณะ   
ค.  การใชจายที่ขาดสติยั้งคิด   มีชีวิตที่ไมมกีาร 

    วางแผน 

ง.  ความหรูหรา  ความเปนซปุเปอรสตาร  และเปน 

      นักชกทีย่ิ่งใหญ 
 

38.  การที่นักเรียนชั้นประถมเลนเกมเปนประจําและ
นักเรียนตั้งแตมัธยมขึ้นไปเลนพนันบอล   จากปญหา 
ดังกลาว นกัเรยีนคิดวาใชวิธีการใดดีที่สุด? 

(วิเคราะหหลักการ) 
ก.   ปลุกระดมมวลชนใหลุกขึ้นสู 
ข.  สรางเยาวชนรุนใหมโดยใชการศึกษาเปนพื้นฐาน 

     มีกิจกรรม เสริม 
ค.  ใชมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมดูแลอยาง 

    ใกลชิดเขมงวดโทษไลออก 

ง.  กูวกิฤตเยาวชนไทยใหคดิใหมทําใหมโดยใช    
      กิจกรรมการศึกษา เนนกิจกรรมนันทนาการ 
   เปนหลัก 
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39.  การเปนทาสคานิยมตะวนัตกใหผลกระทบตอ   
     เราอยางไร? (วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  การเปนหนี้เปนสิน,    รสนิยมสินคาแพง 

ข.  ครอบครัวแตกแยก   ,   สังคมไมยอมรับ 
ค.  ความฟุมเฟอยตามยุค,  การเปนหนี้เปนสิน 

ง.   ความฟุมเฟอยตามยุค, ความเปนผูนําแฟช่ัน 
 
 

40.  จากกรณีศกึษาที ่7   จากพระราชกระแสพระ
เจาอยูหวัฯ   ทรงมุงสอนในเรื่องใด? 

(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การมุงเนนการทํางาน และความอดทนเพื่อเปน   
     รากฐานของการดํารงชีวติ 

ข.  การใชจายอยางมีสติ รูจักการเลือกบรโิภคที่   
     เหมาะสมกบัฐานะของตน 

ค.  การรูจักแยกแยะและความรับผิดชอบ  มีการ  
      ดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

ง.   การรูจักตนเองและรูจกัการแสวงหาความสุขที่ 
     เหมาะสมแตพองาม 
 

41. ขอใดเปนคํานิยามของการพึ่งตนเอง? 

(วิเคราะหหลักการ) 
ก.  การใชจายโดยบัตรเครดติ 

ข.  การกูเงินธนาคารเพื่อใชจาย 

ค.  การรูจักประมาณตนเอง 

ง.  การตระหนีเ่หนยีวหนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42.  ขอใดเปนวัตถุประสงคของการประมาณตนรูจกั
พอ ในการใชจาย  (วิเคราะหหลักการ) 
 ก.  การรวมกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งความชวยเหลือ 

      รัฐบาล 

ข.  การรูจักผอนปรนความอยากใหไดมาซึ่งส่ิงที่        
     ตั้งเปาหมายไว  รูจักเก็บสะสมจนมีกําลังทําในสิ่งที่   
     ตองการไดโดยคํานึงถึงฐานะของตน 

ค.  การเลือกเฟนทํางานโดยไมคํานึงถึง 

     ความเสียหาย แตใหไดมาซึ่งความตองการ  สราง    
     ความเปนปกแผนใหกับตนเองอยางมหาศาล 

ง.  การลงสมัครแขงขันเลือกตั้งเพื่อชาติตระกูลดั้งเดิม 

    การใชอํานาจของตนในการหากินและความยิ่งใหญ 
    สรางความร่ํารวยอยางมาก 

43.  คานิยมเศรษฐกิจพอเพียงในการหาและใชความรู
ในการทํางาน  จะใหไดผลสําเร็จนั้นตองประกอบดวย 

 อะไรบาง? (วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  การมีเมตตา  มีวินยั 

ข.  การศึกษา  ขยัน  อดทน 

ค.  การมีฐานะ   ชื่อเสียง 

ง.   ความสามคัคี  ความพอดี 
 

44.  สังคมทุกวันนี้ สินคา ส่ือ เทคโนโลยี เปนตัว 

มอมเมาประชาชนใหอยูในยคุแขงขันในดานวัตถุ 
นักเรียนคิดวาควรใชวิธีการใดสําหรับเรื่องนี้?(วิเคราะห
หลักการ) 
ก.  ตองหยดุชะงักการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน   
      ครัว เรือน 

ข.  ตองหยุดการบริโภคที่ไมจําเปนเลือกพอกินพออยู   
     โดยไมตองพึ่งรัฐบาล 

ค.  รัฐบาลควรเขามาดูแลและหาทางใหประชาชนอยูดี  
      กินดแีละมสีวัสดิการที่ชวยปลดหนี้ประชาชน 

ง.  รัฐบาลควรวางมาตรการหามตางชาติเขามาลงทุน    
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ขอขอบคุณที่ใหความอนุเคราะหในการประเมินการคิด  วิเคราะหสังเคราะหในการวจิัยครั้งนี ้

 
 
 
 

 
45.  เปาหมายใดที่ทําใหเศรษฐกิจของไทยชวยเหลือ
ตัวเองไดและตองแกไขโดยเรงดวน (วิเคราะหหลักการ) 
ก.  การเปนผูนาํผลิตเทคโนโลยี 
ข.  คานิยมพึ่งตนเองและการศึกษา 
ค.  คานิยมพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพยีง 

ง.  การเจริญรอยตามระบบวตัถุนิยมและการเปนผูที่  
     ทันสมัยลํ้ายุคถือเปนผูเจริญแลว 
 
 

46.  กรณีศกึษาที1่  เรื่องสมหมายใหบทเรยีนแกเรา 
     ตามขอใด?(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.   ความซื่อสัตย 
ข.  ความเกรงใจ 

ค.  ความสามัคคี 
ง.  ความเกยีจคราน 
 
 

47.  จากกรณีศกึษาที2่    การพนันมีผลตอชีวิตของ        
     คนติดการพนันอยางไร? 

(วิเคราะหความสัมพันธ) 
ก.  ขาดความเชื่อมั่นตัวเอง    หลงตัวเอง 

ข.   มองคนในแงราย     โหยหาความรัก 

ค.   สุขภาพทรุดโทรม   ขาดความเชื่อถือบาง 

ง.    ทรัพยสินหมดสิ้น   สุขภาพทรุดโทรม 
 
 
 
 
 
 

 

     ในประเทศเพื่อประชาชนใชของไทย 
 

48.  องคประกอบสําคัญที่ทําใหหนีความจนไดอยาง  

     ถาวร   (วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย 
ข.  มุมานะในการทํางานสูง 

ค.  หลีกเลี่ยงอบายมุขส่ิงเสพยติดตางๆ 

ง.   มีสติรูดีรูชั่ว  ขยัน  ซ่ือสัตย  อดทน 
 
 
 

49.   จากคํากลาวที่วา”ทุกวนันี้เรามีความทกุขหรือ
ความสุขเพราะบริโภค”  นักเรียนคิดวาขอใดถูกที่สุด?   
(วิเคราะหองคประกอบ) 
ก.   ความคิดไรสาระ 

ข.    นาจะเปนไปไดตามที่กลาว   ความสุขคอืการ 

      บริโภคเทานั้น 

ค.    อํานาจการจัดการอยูที่มนุษยๆเปนผูทําลายและ 

      เปนผูสราง 

ง.     มนุษยเปนผูสรางโลกอยางถาวร มนุษยไดใช   
      ทรัพยากรอยางเต็มที ่
 

50.  วิธีการใดสําคัญที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง? 

        (วิเคราะหหลักการ) 
ก.    การพออยูพอกิน,การศึกษากับการพัฒนา 
ข.    การศึกษากับการพัฒนา,การหาผลประโยชน 
ค.    การสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความร่ํารวย 
ง.    การมุงมั่นกอบโกยผลประโยชนใหมากที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

171

แบบทดสอบความสามารถในการคิดสงัเคราะห(กอนเรียนหลังเรียน) 
ตอนที2่      ขอสอบอัตนัย ขอสอบแบบสังเคราะห  pretest -  post-test เรื่องสารเสพติด (10คะแนน) 
คําชี้แจง      ใหนักเรยีนอานขอความในสถานการณที่กําหนดให    โดยใชความรูทีน่กัเรียนศกึษา
จากเนื้อหาและกรณีตวัอยางมาแลวนํามาตอบคําถามดังตอไปนี ้

 
สถานการณ    :   ครอบครัวแปงกับครอบครัวแดง 

ครอบครัวแปง  พอแมแบงเวลาในการดูและลูกอยางเพียงพออยูรวมกัน ปรึกษาดวยกัน  
ชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม พอแมของแปงเปนตัวอยางที่ดี   รับฟงปญหาของลูกทุกเรื่องและเปนที่ปรึกษาที่
ดี  สอนและฝกใหแปงรูจักทําตัวเปนคนดีของสังคม  รูจักแบงปนและชวยเหลือเพื่อนหรือรวม
กิจกรรมของโรงเรียนอยางดี  แปงมีหนาที่ทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนและทําตามขอตกลงของ
บานที่จะชวยเหลืองานบาน  และการปลูกฝงในการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด  รูจักดูแลตัวเอง รัก
ตัวเอง  และการเปนคนดีของสังคมรูจักวางตัวใหถูกตามกาลเทศะเปนคนที่นารักของผูพบเห็น   แม
กระทั้งการสั่งสอนแปงไดรับการสั่งสอนใหเปนคนกลาคิด   กลาทํา   กลาพูด  ในสิ่งที่ถูกตอง  กลา
ตัดสินใจ  แปงถูกกระตุนในการเรียนการสอนรูจักปฏิเสธเพื่อนเปนโดยไมเสียความรูสึก  แปงมีทั้ง
เพื่อนที่ดีและไมดี   คราวใดที่แปงจะถูกเพื่อนเกเรจะชักชวนไปในทางเสื่อมเสียเชน  ชวนหนี
โรงเรียนไปเที่ยวแตแปงปฏิเสธแบบนิ่มนวลเพื่อนก็ไมโกรธ. 

 ครอบครัวแดง  เปนครอบครัวแตกแยกพอแมมีครอบครัวใหมทั้งคู  ชีวิตของแดงไมเคย
ไดรับความอบอุนคิดเอง  ทําเอง  แกปญหาเองไมรูจักคําวาความรักความอบอุนวันหยุดแดงตองชวย
ยายขายขาวแกงทํางานบานตั้งแตเชาถึงเย็น  ไมเคยมีเวลาไดเลนดูทีวี  ทําการบานใชเวลาอันจํากัด
เพราะส้ินเปลืองคาไฟฟา  แดงถูกกดดันจากญาติหลายอยางจนแดงเบื่อหนายชีวิตอยากจะหนีออก
จากบานแตแดงเปนเด็กใฝดี  ครูประจําชั้นคอยดูแลใหความชวยเหลือและเอาใจใสหาทุนอาหาร
กลางวันใหแดงไดชวยเหลืองานเล็กๆนอยใหครูจนแดงจบชั้นประถมปที่6   จากการที่ครูคอยช้ีแนะ
แดงเปนเด็กฉลาดเขาใจและทันเพื่อน แดงมักจะแสดงเปนผูนํากลาคิด กลาทํา กลาพูดในสิ่งที่ดี 
คําถาม  :  การคิดสังเคราะหเร่ืองสารเสพตดิ 
 

1. ชีวิตของแปงและแดงมีความเหมือนและความแตกตางกันอยางไรบาง?(3  คะแนน)   
ความเหมือน

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………….…………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ความแตกตาง
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
2. วิธีการแกปญหาชีวิตของครอบครัวแตกแยกควรทําอยางไรใหเสนอแนะเปนขอๆ?(  3  

คะแนน) 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………… 
       3.ถานักเรียนถูกชักชวนใหใชสารเสพติดหรือมีคนในครอบครัวติดสารเสพติดนักเรียนจะ
แกปญหาอยางไร?(4 คะแนน) 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………….……………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
 
ตอนที2่      ขอสอบอัตนัย ขอสอบแบบสังเคราะห  pretest -  postest เรื่องเอดส (10  คะแนน) 
คําชี้แจง       ใหนักเรยีนอานบทกลอน”กลัวเอดสตองยอมอด” ในสถานการณทีก่ําหนดให    โดยใช
ความรูที่นักเรยีนศึกษาจากเนื้อหาและกรณีตัวอยางมาแลวนํามาตอบคําถาม 
 
สถานการณ    :   เร่ืองเอดส 
 

“กลัวเอดสตองยอมอด” 
  
  ยุคปจจุบันสื่อสารกาวหนา      ทุกชาติภาษาเรื่องราวทุกส่ิง 

 เขาสงขาวภาพใหทราบเรื่องจริง            หลักฐานอางอิงหลายอยางนาจํา 
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 เชนขาวเตือนภัยโรครายเชื้อเอดส         เชื้อไวรัสเปนเหตุคุมกันต่ํา 
 ใครเปนโรคนี้มีแตจะช้ํา                        ระทมระกํารอวันชีพวาย 

              รักษาไมหายตายกับตายลูกเดยีว            รางกายซูบเซียวความหวังสลาย 

 บั่นทอนพลังทัง้ใจและกาย                     แถมยังนาอายเมื่อโรครายรุม 

 ไมอยากตดิเอดสก็ตองยอมอด               ตองคิดกําหนดในเรื่องกําหนัด 

              ไมใชคูเราคูเขาอยานัด                            ความพลั้งเผลอพลาดมันอาจจะม ี

 เพศสัมพันธตองเลือกสรรพิเศษ            เพราะเปนตนเหตขุองโรคนี้ 
 กาเมสุมัจฉา(จารา)เวรมณี                      สําสอนโลกียจะพาเสียการ 

 ศีลขอสามตามหลักศีลหา                       เครงครัดรักษาไวเปนแกนสาร 

 จะปองกนัเอดสสาเหตุประจาน              ไมตองราวรานในเรื่องกลกาม 

 รักษาประเพณอัีนดีงามไว                       วัฒนธรรมไทยจะไมตกต่ํา 
 โบราณสอนสั่งนาฟงทําตาม                   รักนวลสงวนนามใครจะหยามเหยยีดไทย 

               (จาก  ….ปาฐกถาความยอดฮิต) 
 
 
คําถาม  :  การคิดสังเคราะหเร่ืองเอดส 

1.  สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคเอดส?(3  คะแนน) 
…………………………………………………………………
………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………….…….……………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

2.แนวทางแกปญหาหรือปองกันโรคเอดส?  (3  คะแนน) 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

174

    3.ผลจากการแกปญหาโรคเอดสจะสงผลตอตนเอง  สังคม  ประเทศชาติอยางไร?(4  
คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ตอนที2่      ขอสอบอัตนัย ขอสอบแบบสังเคราะห  pretest   post-test เรื่องสิ่งแวดลอม(10  คะแนน) 
สถานการณท่ีกําหนดให(สถานการณท่ี 3   เร่ืองสิ่งแวดลอม) 
คําชี้แจง       ใหนักเรยีนอานขอความ ในสถานการณที่กําหนดให    โดยใชความรูทีน่กัเรียนศกึษา
จากเนื้อหาและกรณีตวัอยางมาแลวนํามาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 
สถานการณ  :เร่ืองซอมปารักษาชุมชน  

00000000นายชัยยงค  นากา  เลขาธิการปาชุมชนบานทุงนางครวญกลาววา  ชุมชนนี้และอีก 17 

ชุมชน  ชุมชนเครือขายอีก 37   ชุมชน  มีปญหาในเขตพื้นที่ทํากินเนื่องจากพื้นที่ทํากินของชาวบาน
ไปทับซอนเขตของอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตว  บริเวณบานทุงนางครวญเปนเปาหมายหลักและ
เปนเขตสันปนน้ํา  มีการใชสารเคมีที่รุนแรงทําการเกษตร เกิดปญหาน้ําในลําธารปนเปอนสารเคมี  
เราจึงคิดวาจะไมใชสารเคมีไดไหม  เพื่อใหอาชีพที่ทํากินเปนมิตรกับผืนปา  โดยการสงเสริมการใช
ปุยจากธรรมชาติ  ใชน้ําสมควันขาวกําจัดแมลงศัตรูพืช  ไมอยากมองวาชาวบานแถวนี้เปนผูทําลาย
ปา        
                 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  รวมมือกับเจาหนาที่ปาไมและชาวบานแกปญหาดังกลาว  โดย
สอนใหชาวบานรูจักใชเครื่องมือ  “  จี พี เอส  ”  ซ่ึงเปนเครื่องมือวัดพิกัดขอมูลทางภูมิศาสตร  
สําหรับรังวัดที่ดินและเพื่อความชัดเจนของขอบที่ดินทํากิน  ไมไปซอนทับกับเขตอุทยานและเขต
รักษาพันธุสัตวปา  ดวยเหตุนี้ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและหัวหนาชุมชน  18  ชุมชน และเครือขาย
ชุมชน 37 ชุมชนไดรวมกันอนุรักษปาดังนี้ 
                  การจัดทําศูนยกสิกรรมธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษปาตนน้ําโดยจัดฝกอบรมแนวทางการ
ทําเกษตรธรรมชาติ  เชน  ปุยชีวภาพ  จากเศษวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ  น้ํายาซักลางจากน้ําสม
ควันไม     การจัดตั้งโครงการ  30  ปารักษาทุกโรค  โดยใหชุมชนจัดตั้งปาชุมชน  เพื่อมีสวนรวมใน
การฟนฟูสภาพปา  อาทิ  พิธีสืบชะตาปาหรือการบวชปา  โดยนําผาเหลืองไปหมตนไมในปา  จะทํา
กันเปนประจําทุกป  
                โครงการปารุกบาน  โดยนําพันธุไมจากปามาเพาะปลูกไวในชุมชน  ทําใหผืนปาเพิ่มขึ้น
ดวยโครงการปลูกไผใหปา  นอกจากชาวบานจะมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตจากไผแลว  ยังมี
ไมเพื่อใชประโยชนแทนการนําไมจากปามาใช  และไดพื้นที่สีเขียวกลับคืนมาดวย   โครงการ
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ทั้งหมดมีผลตอบรับอยางดีจากชาวบานและใหความรวมมือกันมากขึ้น  เปนอีกกาวหนึ่งของชุมชน
ในพื้นที่ทับซอนกับปาอนุรักษ  เกิดความรูสึกหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนของ
ตนเปรียบเหมือนสมบัติของทุกคนที่ตองชวยกันดูแล. 
 
 
คําถาม :  การคิดสังเคราะหเร่ืองสิ่งแวดลอม 
          1.นักเรียนคิดวา  “ ซอมปารักษาชุมชน”  หมายถึงอะไร?(3  คะแนน) 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
................................................ 
…….……………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………     
           2.แนวทางหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการซอมปารักษาชุมชนประกอบดวยอะไรบาง? 
.......................................................................................................
............…….……………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………….……
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

3. ผลของการซอมปา  มนุษยจะไดรับผลอยางไรทั้งในเขตปาและเขตเมือง?(4 คะแนน) 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................... 
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ตอนที2่   ขอสอบอัตนัย ขอสอบแบบสังเคราะห  pretest -  post-test เรื่องการบริโภคฟุมเฟอย(10  

คะแนน) 
คําชี้แจง       ใหนักเรยีนอานขอความ ในสถานการณที่กําหนดให    โดยใชความรูทีน่กัเรียนศกึษา
จากเนื้อหาและกรณีตวัอยางมาแลวนํามาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 
สถานการณ  :  เร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 
 

       เราคงทราบดีและยอมรับวา  คนเรามชีีวิตอยูในโลกนี้ไดกด็วยปจจัยพื้นฐาน 4   ประการ 

ดวยกัน ไดแก  อาหารและเครื่องดื่ม  ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค  แตในสังคมไทยเราทุกวันนี้ความ
เปนจริงก็คือ  แมเราจะมีส่ิงจาํเปนพื้นฐาน 4 ประการดังกลาวแลวก็ตาม  แตตางคนตางตอสูแขงขัน  
มีการแกงแยง ชิงดีชิงเดน  เพื่อการใชชวีติอยูรอดในรูปแบบของตนเองจึงทําใหการมีปจจัยพื้นฐาน 
4  ยังไมเพียงพอ  จําเปนตองไขวควาหาปจจัยอ่ืนหลายประการดวย  เชนเดียวกับชีวิตของวยัรุนใน
ยุคโลกาภิวฒัน  ที่พวกเขาชางแตกตางอยางสิ้นเชิงกบัวัยรุนในยุคอดีตกาล  เพราะจากกระแส
วัฒนธรรมตะวันตก  หรือวัตถุนิยมไดตางหลั่งไหลเขาสูพฤติกรรมของเด็กไทยหลายกระแส  ทั้ง
เรื่องของแฟชั่นนิยม   แฟชั่นไฮเทคตางๆ  ส่ิงเหลานี้ลวนแตสงผลกระทบใหวยัรุนไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวถีิทางแหงการดําเนินชวีิต  เพราะมีวยัรุนจาํนวนมากที่ตกยูในภวังคของปจจัยที5่  ก็คือ
ส่ิงที่กลาวมาแลวขางตนไมวาจะเปนการแตงกายทีห่ลากหลายดวยสีสันของแฟชั่นสดุฮิต  การพก
โทรศัพทมือถือ   การรับประทานอาหารจาํพวกฟาสตฟูต  แบบเปนประจําหรือเกือบทุกมื้อจนเปน
คานิยม  และพฤติกรรมการใชเงินฟุมเฟอยในสังคมวยัรุนไทยบางกลุม 

               พฤติกรรมนี้เองที่เปนปจจยัที5่  สําหรับพวกเขาที่แสวงหาความสุขความสบาย  รวมทั้ง
การชอบโชวอวดทรัพยของกันและกัน  เปนสิ่งที่นบัวาในบางครัง้บางสิ่งบางอยางมันเกินความ
จําเปนสําหรับเขา  เพราะเขายังอยูในวยัเรียนมิใชวัยหาเงิน  กลายเปนคุณพอคุณแมตองลําบากใน
การสรรหาปจจัยที่5  มาใหลูกของตน       
                จาก ขจิตรัตน  ปูนพันธุฉาย  คอลัมนสด  จิตวทิยา  วนัเสารที1่5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 

 
คําถาม  :  การคิดสังเคราะหเร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 

1. ผลของการที่วัยรุนติดกับดักปจจัยพืน้ฐานที่5 คือการบริโภคของเครื่องใชตางๆตามยุค    
ชีวิตและอนาคตของเขาจะเปนอยางไร?(3  คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
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2. ปจจัยพืน้ฐาน  4ประการ  ทีเปนสวนสําคัญในชีวิตของคนเราในปจจุบนัมีอะไรบาง และ
อยางไรจงอธบิาย?(3  คะแนน) 

…………………………………………………………………
………………………………………………………...................
........................…….……………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………….……………………
………………………………………………………………… 
     3. การบริโภคฟุมเฟอยจะมีผลกระทบตอตนเอง   ครอบครัว  สังคม   และประเทศชาติ  
อยางไร?(4 คะแนน)  
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………….……………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
ตอนที่2   ขอสอบอัตนัย ขอสอบแบบสังเคราะห  pretest -  post-test เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง(10  

คะแนน) 
คําชี้แจง       ใหนักเรียนอานขอความ ในสถานการณที่กําหนดให    โดยใชความรูที่นักเรียนศึกษา
จากเนื้อหาและกรณีตัวอยางมาแลวนํามาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 
สถานการณ   :   เศรษฐกิจพอเพียง 
        จากเศรษฐกิจทุกวันนี้จะทําธุรกิจใดก็ตองระมัดระวังในเรื่องการขาดทุน   ดวยเหตุนี้   นายพร
เทพ      เทพศักดิ์ชัย  ไดพยายามทําตามกระแสพระดํารัสของพระเจาอยูหัวฯ และปนี้เปนปพระ
เจาอยูหัวฯครองราชยครบ  60 ป    ดวยพระบารมีของพระองคที่ตองการใหประชาชนอยูอยาง
เศรษฐกิจพอเพียง  พระองครณรงคมานานแลวใหประชาชนมีสติในการยับยั้งการใชจาย  การรูจัก
ประมาณตนในการดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม  ระบบทุนนิยมยิ่งถาโถมเขามามากเทาใดคนไทยที่รูเทา
ทันในการบริหารประเทศของผูนําในการชักพาประเทศเขาสูระบบทุนนิยม  แตพอหลวงของเรา
พยายามเปนแบบอยางและทําใหดูทั้งลงมือปฏิบัติในโครงการการตางๆและพัฒนาการเกษตรสู
เทคโนโลยีที่สําคัญพยายามในการใชพืชแทนน้ํามันที่จะหมดไปจนสําเร็จ    คุณพระเทพกลาวา  
ธุรกิจของเขาเปนธุรกิจเกี่ยวกับรีสอรต      ตองดูแลทุกเรื่องคาใชจายในการลงทุนตั้งแตพนักงาน
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ลูกจางเครื่องใช  น้ํายา  อาหาร  การใชปุยดูแลรีสอรต  คาใชจายสูงมาก  ขณะนี้ลูกคาลดลงอยางมาก
เพราะน้ํามันแพง  คนไมทองเที่ยวเหมือนเมื่อกอน     เขาไดคิดใหมทําใหมกอนที่จะปดกิจการโดย
ดําเนินตามพระองคดวยเศรษฐกิจพอเพียง   เขาไดบริหารจัดการดังนี ้

- เรียกประชุมพนักงานทุกฝายที่จะตองชวยกันประหยัด  การดูแล  การจัดการ  การ
ผลิตในรีสอรต 

- ดานพนักงานจะแบงเปอรเซ็นตพนักงานตามที่ลูกคาเขามาพัก    
- ดานอาหาร  ไดจัดเนื้อที่บางสวนเปนการปลูกผักและเปดใหลูกคาไดเขาชมไรผักที่

ปลอดจากสารพิษ  เมื่อเขามาพักในรีสอรตแหงนีจ้ะไดรับประทานผักที่ปลอดจาก
สารพิษ  และใชเนื้อที่บางสวน     ออกนอกรีสอรตจัดทําฟารมเลี้ยงไก  หมู  ปลา  
ไวดวย 

- น้ํายาลางจาน  แชมพู   สบู  เขาไดเชิญวิทยากรพัฒนาชุมชนเขามาใหความรูและรี
สอรตแหงนี้ผลิตน้ํายาดังกลาวใชเอง 

- ปุยอินทรีย  เขาใชปุยหมักจากผักผลไม  สําหรับเรงดอกไม  ใบไม  แทนการใช
ปุยเคม ี

- น้ํายาลางหองน้ําใชจากปุยหมักที่ดัดแปลงอีกขั้นตอนหนึ่ง 

- เทียนหอม  เทียนจุดไลยุงไวสําหรับลูกคาตองการตั้งแคมปในรีสอรต  จัดทําขึ้น
เอง  โดยใชภูมิปญญาชาวบาน 

- ผาที่ใชในการปูที่นอนนํามาจากสินคา OTOP   หลายสิ่งหลายอยางที่เขาขอความ
รวมมือจากทางราชการในการผลิตส่ิงของเครื่องใชเองในแตละเรื่อง  จนบัดนี้เขา
อยูอยางสบายไมวาจะเกิดเศรษฐกิจภาวะใดก็ตาม  เพราะยิ่งน้ํามันแพง  คาใชจาย
ลดนอย   คาที่พักลูกคาก็ไมแพงตามไปดวย  คนยิ่งมาพักจากปากตอปากอยูได
อยางไร?    และนี้คือคําตอบ  

 
คําถาม  :  การคิดสังเคราะหเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

000000001.เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร?(3  คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...............................................................................
........................................................................................................................................ 
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000000002.  จากกรณีศึกษาดังกลาวใหนักเรียนบอกวิธีการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงฝาวิกฤตปด
กิจการทําอยางไร?(3 คะแนน) 
 
การวางแผน 

................................................................................................... 
…………………………………………………………………
………........................................................................................ 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
การดําเนนิการ
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………
……………...……………………………………………………
…………………….......................................................................
....................................................................................................... 
………………………………………………………………….. 
ผลการดําเนินตามเศรษฐกจิพอเพียง
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………
…………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
 
000000003.วถีิทางของเศรษฐกิจพอเพยีงในการดํารงชวีิตในยุคขาวของแพงทําอยางไร?  

(4  คะแนน) 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
เรียนรู(ตอนที1่)  เร่ืองสารเสพติด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ขอ 
สารเสพติด ค ข ค ก ข ก ก ง ข ข 
 
เฉลยแบบทดสอบการจัดการเรียนรู(ตอนที2่) 
                    
                    ขอ 
กิจกรรม 

 
เรื่องสารเสพติด 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การคิดสังเคราะห 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรม 
สารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใหนักเรียนบอกความเหมอืนและความแตกตางของชีวติแปงและแดง(3คะแนน  
ความแตกตาง 

ชีวิตแปง ชีวิตแดง 
1.ดานครอบครัว    บิดามารดาอยูรวมกัน 1.ครอบครัวแตกแยก   พอแมแยกกันอยู 
2.ความอบอุน    มีความสุขพอแมเอาใจใส
ดี 

2.ความอบอุนไมมีวาเหว 

3.ความเอาใจใสผูปกครองเปนที่ปรึกษาลกู
ทุกเรื่อง 

3.ความเอาใจใสไมเคยไดรับการดูแล คิด
เองทําเอง   
    แกปญหาเอง 

4.ชีวิตมีความสุข 4.ชีวิตไมมีความสุขตองชวยเหลืองานบาน
ทุกเรื่อง 

5.เปนสวนหนึ่งของครอบครัว 5.เปนที่รังเกยีจของญาติ 
 
ความเหมือน 
แปงและแดงเปนเด็กดีมีความใฝดี  มุมานะในการเรยีน  มีความตั้งใจสงูในการที่จะมอีนาคต
ขางหนา 
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กิจกรรม 
สารเสพติด 

        
 
2.วิธีแกปญหาชีวิตของครอบครัวแตกแยกควรทําอยางไร?  (3  คะแนน) 

1.  มีความรับผิดชอบในหนาที่  คือรูจักหนาที่ของตนเองและทําหนาที่ดีที่สุด  เชน 
ลูกมีหนาที่เรียนหนังสือและชวยเหลือบาน    บิดามารดามีหนาที่เล้ียงดบูุตรและหาเงนิเลี้ยง
ครอบครัว   

       2.  มีความสามัคคีไมเหน็แกตวั   คือไมเห็นแกความสุขสวนตัวจนลืมความสุขใน 
ครอบครัวที่ตองมีสวนรวมกัน  รักและความผูกพันอยางไมรูคลาย 
             3.  เปนคนดีของสังคม    รูจักชวยเหลือสังคมบางเปนบางครั้งถาไมมีเงินก็ชวยแรง
เพื่อมีสวนรวมในการอยูในชมุชนไมคิดติดการพนันและสารเสพติดทุกชนิด 
 
 
3.   ถานักเรียนถูกชักชวนใหใชสารเสพตดิหรือมีคนในครอบครัวติดยาเสพติดนักเรียนจะ
แกปญหาอยางไร?(4 คะแนน) 

ถามีบุคคลในบานตดิสารเสพติดเราควรแกปญหาดังนี ้
         -   ใหความเห็นใจเอาใจใสดูแลชวยเหลือในเรื่องทีด่ีทําใหเขาสบายใจ  เชนนั่งคยุ 

              เปนเพื่อนยามที่เขาเหงา 
         -   ใหความรักความอบอุนไมรังเกยีจพรอมที่จะเปนเพื่อนที่ด ี

         -    ใหกําลังใจที่จะใหเขาเลิกจากสิ่งเสพติด 

ถาตัวเองถูกชกัชวน   ตองรูจักหลีกเลีย่งเปน   ไมไปมัว่สุม   ไมเที่ยวกลางคืน    ทําตัว
เปนเดก็ดีแตงกายไมลอแหลม 
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เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู(ตอนที่1)  เร่ืองเอดส 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ขอ 

เอดส ก ค ง ก ข ง ข ข ง ก 
 
เฉลยแบบทดสอบการจัดการเรียนรู(ตอนที2่) 
                    
                    ขอ 
กิจกรรม 

 
เรื่องเอดส 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การคิดสังเคราะห 
 
1.  สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคเอดส? 

1.สําสอนทางเพศ 
2.ใชเข็มรวมกบัผูปวยเชนเขม็ฉีดยา  ใชสัก    เจาะห ู
3.รักรวมเพศโดยไมคํานึงถึงโรคราย 
4.สัมผัสเลือดผูปวยถาเรามบีาดแผลก็จะตดิไดโดยไมมทีางแกไข 
5.การรับเลือดโดยไดรับบริจาคเลือด 

 

 
กิจกรรมเอดส 

2.  แนวทางแกไขหรือปองกันโรคเอดส? 
ทางเพศสัมพนัธ    -    ควรมีคูครองคนเดียวควรตรวจเลือดกอนมีคูครอง 
                    -   ไมสําสอนทางเพศและไมมีพฤติกรรมรักรวมเพศ 
                    -   ถาเปนโสดควรใสถุงยางอนามัย   

        ทางเลือด             -   ไมใชเข็มฉีดยารวมกนัตองเลิกยาเสพติด  ไมสัก 
- ถาหญิงหรือชายเปนเอดสตองไมรวมเพศกับคนอื่นตอไป 

 
 3.  ผลจาการแกปญหาโรคเอดสจะสงผลตนเอง  สังคม  ประเทศชาติอยางไร  ?  

(4  คะแนน) 
           ตอตนเอง     เปนความภาคภูมใิจที่ไมเปนโรคราย    มีความพึงพอใจในคูของตนเอง,
มีความสุขในการดํารงชีวิตที่อยูในโลกนี ้
           ตอสังคม    ทําใหไมเปนภาระของสังคมที่ตองดูแล  สังคมนั้นยอมกอใหเกดิการ
พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
           ตอประเทศชาติ   ทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาที่ไมตองใชงบประมาณในการ
ดูแลผูปวยอยางมหาศาล 
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เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู(ตอนที่1)  เร่ืองสิ่งแวดลอม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ขอ 

ส่ิงแวดลอม ก ก ค ข ค ก ค ค ข ก 
 
เฉลยแบบทดสอบการจัดการเรียนรู(ตอนที2่) 
                    
                    ขอ 
กิจกรรม 

 
เรื่องสิ่งแวดลอม 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การคิดสังเคราะห 
 

1. นักเรียนคิดวา”ซอมปารักษาชุมชน”  หมายถึงอะไร?(3  คะแนน) 
หมายความวา  ปาที่มีความทรุดโทรมจากน้ํามือมนุษยเปนผูทําลาย  คนในทองถ่ินตองหันมา
ดูแลใหมีสภาพปาที่ดีและสมบูรณเหมือนเดิมโดยอยูในการดูแลของชุมชนที่จะตองออก
กฎเกณฑเฝาระวังใหธรรมชาติกลับคืนมามีชีวิตใหมพรอมทั้งปลูกพันธุไมที่จะประกอบ
อาชีพคนในหมูบานนั้นดวยเพื่อใหชุมชนอยูดูแลปา 
 สรุปปาใหประโยชนกับชุมชน  ชุมชนรักษปา 
      
2.   แนวทางหรือแนวความคิดซอมปารักษาชุมชนประกอบดวยอะไรบาง? 

1. ไมใชสารเคมีในการทําเกษตร เพราะจะทําใหดินเสื่อมคุณภาพ และทําให
เพาะปลูกไมไดสงเสริมการใชปุยธรรมชาติหรือที่เรียกกันวาน้ําปุยจาก
ชีวภาพ 

2. ดูแลปาปลูกปาและหาผลประโยชนจากปาโดยดูความเหมาะสม  และ
จัดการดูแลโดยใชพิธีกรรมทางศาสนาเขามาเกี่ยวของ  เห็นความสําคัญ
ของปา 

3. สรางความตระหนักในการรักปา   ปาเปนผูกําหนดเศรษฐกิจครัวเรือนตอง 
                   หวงแหนอยางมาก  คิดวาชีวิตของคนที่อยูกับปาเปนสิ่งที่ตองดูแล 

 
กิจกรรม 
ส่ิงแวดลอม 

      
3.   ผลของการซอมปา  มนุษยจะไดรับผลอยางไรทั้งในเขตปาและเขตเมือง?(4  คะแนน) 

      คนไดผลประโยชนจากปาสรางอาชีพใหชุมชนอยางหลากหลาย  ทําใหคนในเขตปา
ไมตองลงทุนไมมีรายจายในการประกอบอาชีพ       แตคนในเขตปาไดใชปาสรางงานสราง
อาชีพสรางรายไดจนเปนสินคาที่ทําใหสนองความตองการของชุมชนเมือง    คนในชุมชน
เมืองรับสินคามาขายทําใหมีรายไดอีกตอหนึ่ง 
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เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู(ตอนที่1)  เร่ืองการบริโภคฟุมเฟอย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ขอ 

ก า ร บ ริ โ ภ ค
ฟุมเฟอย 

ค ข ง ข ค ก ค ข ค ข 

 
เฉลยแบบทดสอบการจัดการเรียนรู(ตอนที2่) 
                    
                    ขอ 
กิจกรรม 

 
เรื่องการบริโภคฟุมเฟอย 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การคิดสังเคราะห 
      
1.  ผลของการบริโภคฟุมเฟอย(วยัรุนตดิกบัดักปจจยัที5่  คือการบริโภคของเครื่องใชตางๆ
ตามยุค)  ชวีิตและอนาคตของเขาจะเปนอยางไร?  (3  คะแนน) 

 
      ปจจัยที5่  เปนเรื่องเครื่องใชสอย  ที่มีความนยิมตามยคุตามสมัยสูงสุดโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีใชในชีวิตประจําวัน  เครื่องแตงกายเครื่องประดับ  ส่ิงเหลานนี้กําลังเปนแฟชั่นที่
แข็งขันกันอยางนากลัวทั้งผูลงทุนและผูใช       ถาอนาคตของเขาตกอยูในหวงแบบนีน้ัน่ก็
คือการใชตัวเองแลกกับเงินที่ไดมาในที่สุดอาชีพที่ยึดตดิคือการขายตวั 

 
การบริโภค 
ฟุมเฟอย 

 
2.  ปจจัยพืน้ฐาน  4ประการทีเปนสวนสําคัญในชีวิตของคนเราในปจจุบันมีอะไรบาง
และอยางไรจงอธิบาย? 
                                           
     ปจจัยที่เปนสวนสําคัญในชีวิตของคนเราดังนี ้  
1.  อาหาร  เปนสิ่งจําเปนที่ตองรับประทานเพื่อการมีชวีติอยูในโลกนีอ้ยางมีความสขุ 
   เพราะมีสุขภาพแข็งแรง 

       2   เครื่องนุงหมคือ  เสื้อผาที่ใชนุงหมเพื่อใหรางกายไดดูดเีหมาะสมตามสภาพความ 
        เปนอยูของเรา 
      3.  ที่อยูอาศัย  บานคือส่ิงที่ใชเปนทีห่ลับนอนและพกัผอนรางกาย  ทําใหเรามีความสุข 
        ตามสภาพของเรา 

 4.  ยารักษาโรค คือ   สารที่ใชในการบําบัดการเจ็บปวยใหหายจากอาการที่ทําให 
    รางกายไมปกต ิ
  5.  เครื่องเทคโนโลยี  ความจําเปนในโลกยุคโลกาภิวฒันที่ตองการไวเพื่อส่ือสารทันตอ
     เหตุการณโลก 
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3.การบริโภคฟุมเฟอยจะมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว   ตอสังคม  และประเทศชาติ  
อยางไร? (4  คะแนน) 
        ตอตนเอง    จะมีหนี้สินลนพนตวัไมสามารถที่จะใชจายไดอยางมีความสุขเพราะ 
 
 
ทํางานเพื่อใชหนี้หมด 
        ครอบครัว  จะเปนครอบครัวที่ไมมีความสุข  ตางคนตางทํางานไมมีเวลาใหกัน 
        

              ตอสังคม    กออาชญากรรมเพื่อใหไดเงนิมาใชจายตามที่ตวัเองตองการ  ทําใหเกิด  
      การฆากันตายคดีอาชญากรรมสูง     สังคมไมสงบสุข  เกิดอาชีพที่ไมพึงประสงคเชน 
    ธุรกิจคามนุษยเปนตน 
                 ตอประเทศ   รัฐบาลตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการปราบปรามและปองกัน   
        ประเทศชาติไมเจริญกาวหนาเทาที่ควรเพราะมีแตแกปญหา   และที่สําคัญเกิดการ 
        คอรัปชั่นในวงราชการทําใหประเทศตกต่ํา 
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เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู(ตอนที่1)  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ขอ 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

ค ข ข ข ค ก ง ง ค ก 

 
เฉลยแบบทดสอบการจัดการเรียนรู(ตอนที2่) 
                    
                    
                    ขอ 
กิจกรรม 

 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การคิดสังเคราะห 

1.เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร? 
                หมายถึงการที่มีความเปนอยูหรือการทําธุรกิจพอสมควรกับฐานะของเราจะไมทํา
ใหตัวเองเดือนรอนในเรื่องการเปนหนี้สินมีความรูจักพึงตนเองชวยเหลือตัวเองได   รูจักการ
ใชจาย  รูจักเก็บออมไวยามที่จําเปนรูจักยับยั้งใจไมติดความทันสมัยที่ทําใหเราตองเดือน
รอนในการแสวงหาตามกระแสสังคม  เชนการมีเครื่องใชตามความนิยม 
 

 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2.  วิธีการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงฝาวิกฤตปดกิจการทําอยางไร?    (3 คะแนน) 
การวางแผน      1. เรียกประชุมทุกฝาย   2.    เตรียมขอมูลในการประชุม เพื่อการประหยัด   
การดําเนินการ     

- ดานพนกังานจะแบงเปอรเซ็นตพนักงานตามที่ลูกคาเขามาพัก    
- ดานอาหาร  ไดจัดเนื้อที่บางสวนเปนการปลูกผักและเปดใหลูกคาไดเขาชมไร

ผักที่ปลอดจากสารพิษ  เมื่อเขามาพักในรีสอรตแหงนี้จะไดรับประทานผักที่
ปลอดจากสารพิษ  และ  ใชเนื้อที่บางสวน   ออกนอกรีสอรตจัดทําฟารมเลี้ยง
ไก  หมู   ปลา  ไวดวย 

- น้ํายาลางจาน  แชมพู   สบู เขาไดเชิญวิทยากรพัฒนาชุมชนเขามาใหความรู
และรีสอรต แหงนี้ผลิตน้ํายาดังกลาวใชเอง 

- ปุยอินทรีย  เขาใชปุยหมกัจากผักผลไม  สําหรับเรงดอกไม  ใบไม  แทนการใช 
       ปุยเคม ี

- น้ํายาลางหองน้ําใชจากปุยหมักที่ดัดแปลงอีกขั้นตอนหนึง่ 

- เทียนหอม  เทยีนจดุไลยุงไวสําหรับลูกคาตองการตั้งแคมปในรีสอรต  จัดทํา
ขึ้นเองโดยใชภูมิปญญาชาวบาน 

- ผาที่ใชในการปูที่นอนนํามาจากสินคา OTOP    

ผลการดําเนินตามเศรษฐกิจพอเพียง   
           หลายสิ่งหลายอยางที่เขาขอความรวมมือจากทางราชการในการผลิตสิ่งของ
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เครื่องใชเองในแตละเรื่อง  จนบัดนีเ้ขาอยูอยางสบายไมวาจะเกดิเศรษฐกิจภาวะใดกต็าม  
เพราะยิ่งน้ํามนัแพง  คาใชจายลดนอย   คาที่พักลูกคาก็ไมแพงตามไปดวย  คนยิ่งมาพัก
จากปากตอปากอยูไดอยางไร?    และนี้คือคําตอบ 

 

 
3..  วิถีทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตในยุคขาวของแพงทําอยางไร? 
 
 ใหใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหมีชีวิตพอกินพออยู    

1.    การแบงเงินใชจาย     จากสภาพเรามีเงินเทาใดก็ตองแบงเปน 3สวนสวนที่  
       -    คาใชจายประจําเดือน    
       -    คาเบ็ดเตล็ด     
       -    เงินออม    
2.    การทําบัญชีเงินรายรับ-รายจาย 

          3.   มีสติยับยั้งในการใชจาย 
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                ใบความรูความสามารถการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห   
          เรื่องสารเสพติด 

 
ความหมายของสารเสพติด 

สารเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีซ่ึงเมื่อเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ก็จะติด กอใหเกิดพิษเรื้อรัง ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม 

สารเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ 
เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกาย
และจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับรวมตลอดถึงพืชหรือสวน
ของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่
ใชในการผลิตสารเสพติดใหโทษดวย 

 
สาเหตุของปญหาสารเสพติด 

ปญหาสารเสพติดเปนปญหาที่ซับซอน มีปจจัยที่เปนสาเหตุหลายประการ แยกพิจารณาไดเปน 
1. ตัวยาหรือสาร 
สารที่ปรากฏในธรรมชาติก็ดี ที่มนุษยประดิษฐขึ้นก็ดี บางอยางมีคุณสมบัติทําใหผูที่ใชแลวไม

ประสงคไปใชอีก และบางอยางทําใหผูใชรูสึกเฉย ๆ ใชก็ไดไมใชก็ได แตมีสารบางอยางที่มีฤทธิ์ทําให
ผูใชชอบกลับไปใชอีก หรือใชบอย ๆ จนติดได ตัวยาจึงเปนองคประกอบสําคัญในปญหาสารเสพติด 

2. บุคคลและการใชสารเสพติด 
ในแงบุคคลที่สัมพันธกับสารเสพติดจะเห็นไดวา ในสภาพแวดลอมที่มีสารเสพติดอยูหรือหา

สารเสพติดไดงายนั้น จะมีบุคคลที่มีประสบการณการใชสารเสพติดแตกตางกัน พอจะจําแนกไดดังนี้ 
- ผูที่ไมใชเลย บุคคลเหลานี้สามารถรักษาตนเองได ไมสนใจที่จะไปลองหรือใช     

สารเสพติด 
- ผูลองใชสารเสพติด บุคคลเหลานี้ชอบลอง แตใชไปครั้งเดียวหรือไมกี่คร้ังแลวเลิกได 
- ผูใชสารเสพติดเปนครั้งคราว บุคคลเหลานี้ชอบใชสารเสพติดและมีโอกาสใช       

สารเสพติดเปนระยะ ๆ แตเวนระยะหาง จนยังไมเกิดสภาพติดสารเสพติด 
- ผูใชสารเสพติดเปนประจําหรือผูที่ติดสารเสพติด บุคคลเหลานี้ใชสารเสพติดเปน

ประจําจนมีสภาพการติดสารเสพติด คือ มีอาการรางกายหรือจิตใจขึ้นกับสารเสพติดและอาการดื้อยา 
บุคคลประเภทนี้มีบุคลิกภาพที่มีแนวโนมที่จะติดสารเสพติดไดงายหรือขาดภูมิคุมกันตอการติด        
สารเสพติด 
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3. สภาพแวดลอม 
มีสวนสําคัญไมนอยไปกวาตัวสารเสพติดและจิตใจของบุคคลในการทําใหเกิดปญหายาเสพตดิ 

สภาพแวดลอมที่เปนสาเหตุของปญหายาเสพติดอาจไดแก 
 
- เพื่อน 
ผูที่ใชและติดสารเสพติดสวนใหญรูจักสารเสพติดจากเพื่อน การเลือกคบหรือเขากลุม

กับเพื่อนที่เปนผูใชหรือติดสารเสพติดยอมเปนทางนําใหบุคคลที่มีบุคลิกภาพออนแอหรือขาดภูมิคุมกัน
อยูแลวหันไปใชและติดสารเสพติดได 

- สภาพสังคมที่เปนสื่อชักนําใหใชสารเสพติด 
การมีเวลาวางและไมมีส่ิงใดที่เพลิดเพลินและพอใจใหทําในเวลาวาง ทําใหเยาวชนไป

มั่วสุมกันในที่ตาง ๆ และชักจูงกันไปทําสิ่งตาง ๆ ถามีเพื่อนที่ไมดีอยูในกลุมอาจชักนําไปในทาง
อบายมุข เชน การพนัน การมั่วสุมทางเพศ ตลอดจนการใชบุหร่ี เหลา และสารเสพติดตาง ๆ 

- การมีสารเสพติดหาไดงาย 
ในสังคมที่สารเสพติดหาไดงาย โอกาสที่คนจะหันไปใชและติดสารเสพติดก็มีมากขึ้น 

สารเสพติดบางอยางเปนสารเสพติดที่ใชในทางการแพทย แลวมีขายตามรานขายยาทั่วไป มาตรการใน
การควบคุมยารักษาโรคที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและสารเสพติดจึงมีความสําคัญในการ
ปองกันปญหาสารเสพติด ในสภาพแวดลอมบางแหงมีการลักลอบคาสารเสพติดกันมาก สารเสพติดนั้น
ก็หาไดงาย มีผลใหเกิดปญหาสารเสพติดรุนแรงและกวางขวางขึ้น 

- สภาพแวดลอมที่มีความกดดันตอจิตใจ 
ความกดดันตอจิตใจจากสภาพแวดลอมจะเปนแรงดันใหเยาวชนหันไปใชสารเสพติด

เปนทางออก สภาพในครอบครัวยอมเปนสาเหตุของความกดดันของเด็กได เชน พอแมแตกแยกกัน พอ
แมติดสุรา เด็กที่ขาดความรัก เปนตน ความกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม ก็เปนปญหาสําคัญ ชุมชนที่
ยากจนมากมักมีผูที่ติดสารเสพติดมาก ผูที่ติดสารเสพติดในกรุงเทพฯ สวนใหญเปนผูที่อยูในบริเวณ
ชุมชนแออัด มีความลําบากในการดํารงชีพ และขาดความหวังสําหรับอนาคต 

- สภาพแวดลอมขาดการชักจูงไปในทางที่ดี 
สภาพสังคมที่ เ ส่ือม  มีประชากรมาก  แตขาดแคลนเครื่องอํานวยความสะดวก        

เครื่องอุปโภคบริโภค ตองแกงแยงกัน ผูคนวุนวายอยูกับการแกปญหาเฉพาะหนา ขาดการดําเนินงานใน
ระยะยาว เยาวชนขาดการแนะนําชักจูงไปในทางที่ดี จึงหันไปใชเวลาวางในทางที่เสื่อม ตลอดจนหันไป
ใชสารเสพติด 
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ประเภทของสารเสพติด 

องคการอนามัยโลกไดจัดแยกไวเปน 9 ประเภท คือ 
1. แอลกอฮอล (alcohol) ซ่ึงเปนสวนผสมสําคัญในเครื่องดื่มบางชนิด เชน เหลา เบียร 
2. แอมเฟตามีน (amphetamine) เปนสารสังเคราะห รวมทั้งสารที่มีโครงสรางและฤทธิ์      

แบบเดียวกัน 
3. บารบิตูเรต (barbiturate) และยานอนหลับตาง ๆ 
4. กัญชา รวมทั้งผลผลิตจากตนกัญชาในรูปแบบตาง ๆ 
5. โคเคน (cocaine) และใบโคคา (coca) 
6. ยาหลอนประสาท มีอยูหลายชนิด เชน แอลเอสดี (LSD) 
7. แคต (khat) เปนพืชที่ใชเปนยาเสพติด มีอยูในทวีปแอฟริกา 
8. ฝนและอนุพันธของฝน รวมทั้งสารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติอยางเดียวกัน 
9. น้ํามันระเหย ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันผสมสี อะซีโตน (acetone) และยาสลบบางชนิด 

 
ฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและสารเสพติด 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทที่มีผลทําใหผูใชติดยาไดนั้น  มีผลตอจิตใจในแบบตาง ๆ            
ได 5 แบบ คือ 

1. การบรรเทาความเจ็บปวด ซ่ึงอาจเปนจากโรคทางกาย โรคทางจิต หรือการปวดเมื่อยตามตัว
จากการทํางานหนัก 

2. การลดความตึงเครียด ความกระวนกระวายใจ ความหงุดหงิด ความตื่นเตน ตลอดจน      
การนอนไมหลับ 

3. การกระตุนระบบประสาทสวนกลางเพื่อลดความรูสึกเหน็ดเหนื่อย การงวงเหงาหาวนอน       
การออนเพลีย การซึมเศราและขาดพละกําลัง 

4. การมึนเมา ซ่ึงหมายถึงภาวะที่การรับความรูสึกจากสิ่งแวดลอมและความนึกคิดผันแปรไป 
อาจเกิดความรูสึกครึ้มใจและหมดกังวล อาจมีอาการทางกายรวมดวย เชน เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว 
และคลื่นไสอาเจียนรวมดวย 

5. ประสาทหลอน ซ่ึงหมายถึงภาวะที่การรับความรูสึกตาง ๆ ผิดไปจากปกติและแปลผลผิดไป
จากปกติดวย อาจมีความรูสึกเกิดขึ้นโดยไมมีส่ิงนั้นจริง ๆ ก็ได ผูใชสารเสพติดรูสึกวาไมไดอยูในโลก
ของความจริง จึงเปนทางหนีจากความทุกขทรมานและความกดดันตาง ๆ ไดเชนเดียวกับการมึนเมา 

สารเสพติดแตละชนิดอาจมีฤทธิ์หลายแบบปนกันหรือมีฤทธิ์แตกตางกัน แลวแตขนาดของยา
และวิธีใช 
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อาการของการติดสารเสพติด 

ผูที่ติดสารเสพติดจะมีอาการแตกตางกัน แลวแตชนิดของยา วิธีใช และความรุนแรงของการ
ติดนั้น 

1. อาการจากฤทธิ์ของสารเสพติด 
สารเสพติดที่ทําใหเกิดการมึนเมา เชน แอลกอฮอล ยานอนหลับ และฝน อาจทําใหผูใชมี

อาการซึม ความคิดและการรับความรูสึกเชื่องชา บางคนกระวนกระวาย คลุมคลั่ง อาละวาด 
ผูใชยาที่ทําใหเกิดประสาทหลอนอาจแสดงอาการหวาดกลัว ตื่นเตน หรือคลุมคลั่งได 

ผูใชฝน มอรฟน หรือเฮโรอีน จะมีชองมานตาหรือชองดํากลางมานตาแคบมาก     ผูใชสารเสพติดจนชิน
และมีการดื้อยาแลวอาจไมปรากฏอาการจากฤทธิ์ของยาชัดเจนนัก 

2. รองรอยของการใชสารเสพติด 
ผูที่ติดเฮโรอีนสวนใหญจะเปนผูที่สูบบุหร่ีจัดดวย มักจะเห็นรอยคราบบุหร่ีสีเหลืองที่นิ้วมือ 

ในคนที่ใชวิธีฉีดเขาหลอดเลือดก็จะมีรอยเข็มตามแนวหลอดเลือดที่แขนหรือขา   ผูที่ติดฝนจะใชมือปน
ฝนเปนเม็ดสําหรับสูบ จะมีคราบฝนสีดําติดที่นิ้วมือใหเห็นได 

3. การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของผูใชสารเสพติด 
ผูติดสารเสพติดมักไมสนใจดูแลสุขภาพและอนามัยของตนเอง  ดังนั้นจะเห็นวาผูติด           

สารเสพติดมักมีสุขภาพทรุดโทรม ผอมและซูบซีด ผิวหนังและเสื้อผามักสกปรก ผูติดสารเสพติด       
ขั้นรุนแรงมักเบื่อหนายการงาน มักหนีงานหรือหนีเรียน ทําใหผลงานหรือผลการเรียนดอยลง 

การติดสารเสพติดเปนที่รังเกียจของสังคม ผูติดสารเสพติดจึงมักทําตัวลึกลับ มีความระแวง
หรือทุกขกังวลใจอยูเสมอ อารมณหงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธงาย พูดจากาวราว และขาดเหตุผล 

4. อาการจากการขาดสารเสพติด หรืออาการถอนยา 
ผูที่หาสารเสพติดไมได หรือตั้งใจจะเลิกยา จะเกิดอาการถอนยาปรากฏใหเห็นได ในการตรวจ

วินิจฉัยผูติดสารเสพติดนั้น อาจใชการกักบริเวณไวสักพักหนึ่ง และเฝาไมใหไปหาสารเสพติดมาใชได   
ผูที่ติดสารเสพติดจะเกิดอาการถอนยาขึ้นภายใน 4 ถึง 8 ชั่วโมง 

5. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
สวนใหญใชการตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ซ่ึงเปนวิธีการทางชีวเคมีที่มีหลายวิธี ทั้งการ

ตรวจวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ใชกันมากไดแก วิธีการตรวจสี วิธีการแยกสารและยอมสี 
และวิธีการแบบอิมมูโนแอสเซ เปนตน การตรวจปสสาวะเปนวิธีการตรวจหาสารที่ตองการเทานั้น 
ไมไดบงถึงบุคลิกภาพของผูใชตลอดจนสภาพการติดสารเสพติด นอกจากนี้การมีสารดังกลาวใน
ปสสาวะอาจเปนผลจากการใชยานั้นในการรักษาโรคก็ได ซ่ึงอาจมีผลใหตรวจพบ 
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ผลเสียของการติดสารเสพติด 
 

1. การสูญเสียดานบุคลิกภาพและจิตใจ 
หากเยาวชนใชและติดสารเสพติด บุคลิกภาพของผูนั้นยอมหยุดเจริญ อาจมีบุคลิกภาพใหมที่มี

ความอดทนนอย ระแวง และหาความสุขจากชีวิตธรรมดาไมได และหากผานการรักษาหลายครั้งแตเลิก
ไดไมนานก็กลับไปใชอีก ทําใหความเชื่อมั่นในตนเองและความหวังวาจะเลิกยาคอย ๆ หายไป หากผู
นั้นถูกจับและติดคุกหลาย ๆ ครั้ง ความกลัวคุกและการลงโทษตาง ๆ ตลอดจนความไมดีในสายตาของ
สังคมก็คอยลดเสื่อมและชินชาไป การถูกลงโทษทางกฎหมายกลายเปนเรื่องเล็ก มีคานิยมที่เปลี่ยนไป 
ความดีกับความชั่วตามแนวคิดปกติก็เลือนไป 
 

2. การสูญเสียทางสุขภาพอนามัย 
ผูที่ติดสารเสพติดอาจเกิดปญหาทางสุขภาพอนามัยหรือโรคตาง ๆ ไดหลายอยาง เชน การใชยา

เกินขนาดอาจทําใหไมรูสึกตัว การหายใจลดลง และอาจเสียชีวิตได ในบางรายอาจเกิดการบวมของปอด 
ทําใหหายใจหอบและเสมหะเปนฟองได อาการจากการขาดยา อาการถอนยา อาจมีไขสูง ชัก และไม
รูสึกตัวได พิษจากสารเสพติดบางชนิดทําใหเกิดอาการโรคจิตได บางรายอาจคลุมคล่ัง วิกลจริต ระแวง
และคิดวาผูอ่ืนจะมาทํารายจึงอาละวาด และทํารายผูอ่ืนได 

3. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ผูติดสารเสพติดยอมตองใชจายเงินในการซื้อยามาใช ทําใหสูญเสียรายได บางคนไมสามารถ

ทํางานหรือเรียนหนังสือได จนตองออกจากงาน คาใชจายในการจัดการแกปญหาของรัฐและเอกชน   
ทั้งดานการปราบปรามการลักลอบคาสารเสพติด การใหการบําบัดรักษาและการปองกัน ทําใหสูญเสีย
งบประมาณและทรัพยากรไมนอย 

4. การสูญเสียทางสังคม 
ผูติดสารเสพติดยอมเปนที่ รังเกียจของสังคม เสียช่ือเสียงและฐานะทางสังคม การติด           

สารเสพติดทําใหคนในครอบครัวไดรับความลําบากทั้งดานจิตใจและการเงิน มีผลใหเกิดความแตกแยก
ในครอบครัวได รวมทั้งผูติดสารเสพติดจําเปนตองใชเงินจํานวนมากในการซื้อสารเสพติดมาใช เมื่อเกิด
การยั้งคิดจึงกออาชญากรรมขึ้นได นอกจากนี้ปญหาสารเสพติดอาจเปนปญหาทางการเมืองในประเทศ
หรือระหวางประเทศ และมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติได 
 
การบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด 

ในปจจุบันยังไมมีวิธีใดที่เปนที่ยอมรับและมีหลักฐานวาเปนวิธีที่ไดผลแนนอน อาจแบง
แนวทางการรักษาไดดังนี้ 
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1. การถอนพิษยา 
2. การปรับปรุงแกไขจิตใจและบุคลิกภาพ 
3. การสรางเครื่องยึดเหนี่ยว 
4. การแกไขสภาพแวดลอม 
5. การรักษาเพื่อลดปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 
การปองกันปญหาสารเสพติด 

การปองกันเปนมาตรการสําหรับปญหาในอนาคต แตกตางจากการรักษาซึ่งเปนมาตรการ
สําหรับผูที่ติดสารเสพติดแลว การปองกันจึงเปนมาตรการที่สําคัญที่สุด เนื่องจากแตละสังคมมีสาเหตุ
ของปญหาสารเสพติดที่แตกตางกัน การปองกันที่เหมาะสมจึงยอมแตกตางกันดวย มาตรการปองกัน
ปญหาสารเสพติดไดแก 

1. การสรางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบผลิต นําเขา ขนยาย 
หรือจําหนายสารเสพติด 

2. มาตรการดานเจตคติและคานิยมของสังคม ไดแก ความรวมมือและแรงสนับสนุนจาก      
ทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป การกระตุนใหสังคมมองเห็นปญหา หาทางแกไข รวมถึงการให
ขาวสารและความรูแกประชาชนเพื่อปองกันสารเสพติด 

3. มาตรการทางการศึกษา ไดแก ใหการศึกษาที่มุงความรูความเขาใจและเจตคติที่เกี่ยวกับ  
สารเสพติด คุณและโทษของสารเสพติด กฎหมายควบคุมสารเสพติด การศึกษาที่มุงใหความรูเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพใหเปนผูรูจักใชเหตุผล 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูจักเลือกคบเพื่อน รูจักหาวิธีแกปญหา มุงการปลูกฝงคานิยมที่ดี 

4. มาตรการทางชุมชนไดแก การขจัดแหลงอบายมุข แหลงมั่วสุมและแหลงจําหนาย 
สารเสพติดในชุมชน การสรางกิจกรรมในชุมชนเพื่อใหสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน การจัดที่
ปรึกษาและแนะแนวเพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือเยาวชนที่มีปญหา รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายไดของบุคคล 

5. มาตรการในการปองกันการระบาดของการติดสารเสพติด ไดแก การขจัดไมใหมีผูติดสาร
เสพติดหรือใหลดจํานวนลงจะชวยลดการแพรระบาด 
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แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษา)ความสามารถการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
เรื่องสารเสพติด 

 
แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษาที่ 1)  การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห  เร่ือง  ยาเสพติด 

วัยรุน  วุนยา 
 นับวันปญหายาเสพติดจะเพิ่มมากขึ้นจนนากลัวมากที่เดียวโดยเฉพาะการแพรระบาดในกลุม
วัยรุนที่ถือวาเปนวัยวิกฤต เพราะพวกเขาเปนวัยที่ อยากรู อยากลองกับทุกสิ่งที่ผานเขามาในชีวิตของเขา  
และความกลาบาบิ่นที่มีอยูในตัวรวมทั้งความตองการทดลองของแปลก ๆ  ใหม ๆ สาเหตุดังกลาวนี้ที่
เปนเหตุใหเขาตองเขาไปอยูในวังวนของยาเสพติดทั้งหลาย  เชน  ยามา ยาบา  ยาอี   เฮโรอีน  และ  
กัญชา เปนตน ซ่ึงในระยะแรกอาจเปนการทดลองเพื่อความสนุกสนานหรือทําตามเพื่อน   หรือเพื่อน
ชวน  จนเมื่อทดลองใชยา  ไปนาน ๆ และบอยครั้งขึ้นจนเกิดการติดยาในที่สุด   
 สาเหตุสําคัญที่สําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาอาจเปนเพราะ 

-  ความรูเทาไมถึงการณ  คือ  คิดเพียงอยากลองเทานั้น  แตผลลัพธ ที่ไดก็คือ การเลิกไมได 
-  ปญหาครอบครัวขาดการดูแล  เอาใจใสจากพอแมหรือความสัมพันธที่ไมดีในครอบครัว 

-  สังคมหรือส่ิงแวดลอม กระตุนใหเขาอยากลองอยากรูในสิ่งที่ผิดเปนตน 

จากสาเหตุขางตนนี้ที่ทําใหเด็กวัยรุนไทย จํานวนมากหลงเดินทางสายทาสของยาเสพติด  ชีวิต
ของพวกเขา 

ตองตกเปนทาสของยาเสพติดรวมไปถึงเด็กชายหญิงที่อายุอยูในชวง  8-12  ป  บางกลุมยังเปนเหยื่อติด
ยาอยางนาสลดใจอยางยิ่ง  เชน  เร่ืองของจอยซ  …………………. 

 ดังนั้น เรื่องราวของปญหาวัยรุนที่ เกี่ยวของกับยาเสพติดจําเปนอยางที่จะตองไดรับการ
ชวยเหลือเยียวยาอยางเรงดวน  ถาสังคมไทยเรายังไมอยากจะสูญเสียเยาวชนไทยไปกับยาเสพติด  หาก
ปลอยปละละเลย  พวกเขาเหลานี้ผูเขียนเชื่อเหลือเกินวาเยาวชนอนาคตของสังคมไทยจะตองตกเปนทาส
ของยาเสพติดอยางนาสะพรึงกลัว 
 

                                              จากขาวสด   ปที ่15  ฉบับที่  5520  วนัจันทรที่  9  มกราคม  2549 
 
 
   สรุปเราไดรับความรูในเรื่องนี้คือ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
200

แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษาที่ 2)  การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห  เร่ือง  ยาเสพติด 

เยียวยา เยาวชนไทย ใหหลุดพนทางสายทาส 

 ดูเหมือนเยาวชนไทย   ในยุคสมัยนี้จะแตกตางจากเยาวชนไทยในอดีต  ที่ผานมาอยางมากที่
เดียวทั้งเรื่องพฤติกรรม  การแสดงออก  กระแสการคลั่งวัตถุนิยม  หรือ  คานิยมสังคมตะวันตก  จึงทําให
เยาวชนไทย ในยุคนี้จํานวนมากกลายเปนปมปญหาสังคมที่เราควรชวยเหลือ เยียวยาพวกเขาเหลานี้ให
เปนเด็กดี  และหลุดพนออกมาจากทางสายทาส ที่พวกเขาหลงมัวเมาในขณะนี้  อยางเชนตํารวจทลาย
แหลงมั่วสุมเสพยา  รวมเพศ  ของวัยรุนที่จัดปารตี้กันอยางบอยครั้งจนเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพที่
เห็นกันอยูบอย ๆ  นักเรียนนักศึกษาเสพติดกันอยางมากและพวกเขาก็เปนกลุมเสี่ยงที่หลงไปเดินทาง
สายทาสอาจเปนเพราะวัยรุนเปนวัยที่อยากรู  อยากลอง เปนวัยอารมณแปรปรวนงาย  และรุนแรงใน
บางครั้ง  ชอบอยูกับเพื่อน  ชอบเที่ยวเตร  สนุกสนานเฮฮา  บางครั้งเสียงที่ผูใหญหามจะเขาทํานอง”ยิ่ง
หามเหมือนยิ่งยุ”  คงเห็นแลววา วัยรุนเปนวัยที่ลอแหลมตอการกาวเดินไปสูทางสายทาสดังกลาวไดงาย
เหลือเกิน 

 สาเหตุอะไรที่ทําใหเด็กไทยถลําตัวถลําใจไปใชยาเสพติดอาจเปนเพราะ 

-  ปญหาครอบครัว  เด็กวัยรุน  อาจมีปญหาจากทางบานที่พอแมขาดการเอาใจใส  ดุแลเอาใจใส
ละเลย ไมมีเวลาใหลูก  ส่ิงตาง ๆ  เหลานี้ทําให  เขาคิดวา ไมมีใครรัก ไมมีใครตองการแลว  ดังนั้นจึงหัน
หนาพึ่งยาเสพติดเพื่อวาจะไดสบายใจ  ลืมทุกอยางที่คิดวาเปนเหตุการณที่ขุนของหมองใจตาง ๆ ได 

-  ความรูเทาไมถึงการณ เพราะวัยรุนก็จัดอยูในวัยแหงการอยากรูอยากเห็น  อยากลองสิ่งใหม  
เขาคิดเพียงอยากลองเทานั้นแตเมื่อมีการใชอยูบอย  หรือเสพเปนประจํา  อาจทําใหเขาติดสารเสพติด
ชนิดดังกลาวได  จนยากที่จะเลิกได   

-  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของสังคมที่สูงจากผลพวงแหงความเจริญทั้งดานการ
ส่ือสารเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อส่ิงพิมพทีวี  ตางก็มีการโฆษณา  ถึงสรรพคุณสารเสพติดที่มี
คุณสมบัติมากมายตลอดจนการคิดคนผลิตภัณฑที่แปลกใหมนาล้ิมลองเสมอ  และการนําเขายาเสพติด
จากตางประเทศในรูปแบบตางๆ  จึงทําใหเด็กวัยรุนใหความสนใจอยากลองมากขึ้น   

ฉะนั้น  คงถึงเวลาแลวนะคะ  ที่บรรดาคุณพอคุณแมรวมทั้งบุคคลใกลชิดในครอบครัวคง 
จะตองสรางภูมิคุมกันใหลูกวันรุนของเราหางไกลยาเสพติดดวยการเอาใจใสดูแลลูกอยางใกลชิดให
ความรักความอบอุนแกเขามาก ๆ เพียงเทานี้ลูกของทานปลอดภัยรายรอบตัว 
 

จากหนังสือพิมพขาวสด  ปที ่15  ฉบับที่  5595  วันเสารที ่ 25  มีนาคม 2549 

สรุปเราไดรับความรูในเรื่องนี้คือ 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษาที่3)  การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห เร่ืองยาเสพติด 

ขี้ยาไทยเผาเงินทิ้ง 5,326 ลาน 
นายอําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) เปดเผยรายงานภาวะสังคมไทยวา ในชวงไตรมาสหนึ่ง ป 49 (ม.ค. – มี.ค. 49) ครัวเรือนใน
ประเทศมีรายจายการบริโภคบุหร่ี 5,326 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 19.9% วาเนื่องจาก
มาตรการหามจําหนายแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หามโชวบุหร่ี ณ จุดขายทั่วประเทศ และเศรษฐกิจชะลอ
ตัว เปนตน แตยังนาเปนหวงที่ผูผลิตและผูจําหนายพยายามชักจูงใหผูบริโภคหันมาสูบดวยการออก
สินคาใหม เชน บางยี่หอเนนชนิดออน หรือกล่ินผลไม จนทําใหผูซ้ือเขาใจผิดวาไมเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ จึงอยากใหภาครัฐและเอกชนรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีอยางจริงจัง 

“สวนการบริโภคเหลาแมยังไมมีตัวเลขที่ชัดเจน แตเบื้องตนพบวามีอัตราที่สูงขึ้น ขณะที่การ
บริโภคบุหร่ีในครัวเรือนคิดเปนรายจายสัดสวน 1% ของคาใชจายทั้งหมด ซ่ึงแมวาจะมีแนวโนมที่ลดลง
จากชวงกอน ๆ แตก็ยังเปนหวงการบริโภคของกลุมเด็กและเยาวชนที่เพิ่มขึ้น โดยพบวาเด็กระดับมัธยม
ถึงอุดมศึกษาที่สูบบุหร่ีมากสุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20.02% สวนตางจังหวัดที่เด็กและเยาวชน
สูบบุหร่ีมากสุดคือ นครราชสีมา” 

นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่สูบบุหร่ียังมีโอกาสติดยาเสพติดสูงกวา
ผูไมสูบบุหร่ีถึง 17.7 เทา ดื่มแอลกอฮอลสูงกวา 3.5 เทา เลนการพนันสูงกวา 3.3 เทา และเที่ยวกลางคืน
มากกวา 3 เทา 

“กระทรวงสาธารณสุขไดรายงานวาแตละปจะมีผูเสียชีวิตจากตนเหตุการณสูบบุหร่ี แลวเปน
มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง จํานวน 52,000 คน หรือเฉลี่ยช่ัวโมงละ 6 คน ขณะที่เด็ก
นักเรียนที่สูบบุหร่ีจะทําใหสมองทึบ” 

นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองเลขาธิการ สศช. กลาววา ขณะนี้คนไทยนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มี
สวนประกอบของกาเฟอีนและน้ําตาล โดยเฉพาะชาเขียวพรอมดื่มสูงมาก ซ่ึงจะมีผลกระทบตอสุขภาพ 
ทําใหเกิดโรคอวน เบาหวาน และฟนผุ นอกจากนี้ยังทําใหเด็กขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นดวย 

“คนไทยกวา 50% คิดวาชาเขียวพรอมดื่มเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ถือเปนคานิยมที่ผิด หาก
เทียบปริมาณคุณคาของสารที่อยูในชาเขียวชนิดชง ซ่ึงรัฐจะตองเรงใหความรูกับผูบริโภคโดยเร็วที่สุด” 
 

                     จากหนังสือพิมพเดลินิวส ฉบบัที่ 20,699 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หนา 7 
 

สรุปเราไดรับความรูในเรื่องนี้คือ 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษาที่ 4)  การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห  เร่ือง  ยาเสพติด 

ปดคดี ‘จอยซ ทีเค’ อดีต ‘นักรองสาว’ ศาลสั่งจําคุก 8 ป รวมแฟนหนุมคายาบา 
นับเปนคดีใหญสงทายป 2548 เมื่อศาลอาญาอานคําพิพากษา “จอยซ  ทีเค” น.ส.พรพรรณ  

รัตนเมธานนท อดีตนักรองสาวคูดูโอช่ือดังแหงวง “ไทรอัมพส คิงดอม” ถูกตํารวจจับกุมพรอมแฟน
หนุมขณะนํายาบามาสงใหสายตํารวจ เมื่อปลายป 2547 เวลาผานไป 1 ปเศษ ศาลนัดอานคําพิพากษาให
ลงโทษจําคุกเปนเวลา 8 ป 1 เดือน สวนแฟนหนุมโดนนานถึง 33 ปเศษ ถือเปนเหตุการณช็อควงการ
พอสมควร เพราะที่ผานมาไมคอยมีนักรองหรือดาราหญิงเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะ “ผูคา” 
มากอน 

สําหรับจอยซ ทีเค ในวันที่ถูกจับแทบจะไมเหลือเคาอดีตนักรองสาวเซ็กซี่ รางกายซูบผอม 
หนาซีด และโทรมลงอยางชัดเจน จอยซยอมรับวาเสพยา และมีเพื่อนดารา-นักรองจํานวนมากเสพดวย
เชนกัน และจากการเสพยาตามปารตี้ตาง ๆ ทําใหรูจักแฟนหนุมคือนายจิตพัฒน  สังฆสุวรรณ หรือ โตง 
จึงคบหากันเรื่อยมา และแมรายไดจากการออกเทปบวกกับฐานะของนายจิตพัฒนที่ถือวารํ่ารวย แต
เพราะตองเสพยาทุกวันประกอบกับการเที่ยวเตรทําใหเงินทองรอยหรอ ทั้งคูจึงเลื่อนขั้นเปนผูคา โดยรับ
ยามาจากเอเยนตเปน “คอก” ราคาคอกละ 18,000 บาท มียาบาจํานวน 200 เม็ด แลวนํามาแยกขายให
เอเยนตรายยอย ซ่ึงจะไดกําไรตกคอกละ 8,000-20,000 บาท 

จากความรวมมือของนายจิตพัฒน และ “จอยซ  ทีเค” ตํารวจสามารถขยายผลตามจับ
ผูเกี่ยวของไดอีกรายคือ นายมิตร  เปงศิริ หรือ “ตี๋ วิบาก” นักแตงรถและแขงขันโมโตครอส หรือรถ
วิบาก โดยถูกซัดทอดวายาบาที่นํามาจําหนายนั้นรับมาจากนายมิตรนี่ เอง หลังจากตํารวจจับกุม
ผูเกี่ยวของไดหลายราย ก็แยกสํานวนเปนหลายชุด โดยคดีนี้ตํารวจรวมเปนสํานวนเดียวสงฟอง “จอยซ  
ทีเค” นายจิตพัฒน และนายมิตร เปนจําเลยที่ 1-3 หลังจากสงฟองแลวจําเลยทั้งหมดถูกสงเขาเรือนจํา 
เนื่องจากศาลไมอนุญาตใหประกันตัว    การสืบพยานใชเวลาประมาณ 1 ปจึงเสร็จสิ้น โดยศาลอาญานัด
อานคําพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
 
                                   จากมตชินสุดสัปดาห ฉบับประจําวนัที่ 6-12 มกราคม พ.ศ. 2549 ปที่ 26 ฉบับที่ 

1325 หนา 97 
 
 
สรุปเราไดรับความรูในเรื่องนี้คือ 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….... 
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แบบฝกสถานการณ(กรณีศึกษาที่ 5)  การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห  เร่ือง  สารเสพติด 

สารเสพติดลอมกรอบเยาวชนไทย 
สํานักวิจัยเอแบคโพลลไดเปดเผยผลสํารวจเรื่อง “ทัศนคติการใชส่ิงเสพติดในกลุมเยาวชน

ชวงปดภาคฤดูรอน” สํารวจเยาวชนอายุ 12-24 ป ที่พักอาศัยในระดับครัวเรือน หอพัก อพารตเมนท 
และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการสํารวจไวเมื่อ 20 

เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม ที่ผานมา โดยใชขนาดตัวอยาง 4,078 ตัวอยาง เปนตัวแทนเยาวชนที่มีจํานวน
รวมประมาณ 1.56 ลานคน ในระดับความมั่นใจ 95% ผลพอสรุปไดดังนี้ 

โพลนี้สํารวจทั้งสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย (ยาบา กัญชา สารระเหย กาว ฯลฯ) กับสารเสพติด
ถูกกฎหมาย (เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหร่ี ยานอนหลับ ยาคลายเครียด ฯลฯ) พบวา เยาวชนสวนใหญตอบ
ไดถูกวาบรรดาสารมึนเมาเหลานี้จัดเปนสิ่งเสพติด แตในบรรดาสิ่งเสพติดถูกกฎหมายตาง ๆ นั้นพบวา 
มีผูบอกวาไมใชส่ิงเสพติดหรือไมแนใจรวมกันเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 3 เยาวชนจํานวนมากสารภาพวาได
เสพสิ่งเสพติด โดย 5 อันดับแรก ไดแก  

1) เบียร ไวน สปาย 2) เหลา 3) น้ําผลไมผสมแอลกอฮอล 4) บุหร่ี และ 5) กัญชา และพบวา
เยาวชนคนหนึ่ง ๆ อาจเสพมาแลวมากกวา 1 อยาง     นั่นคือยอมมีโอกาสเสพสารเสพติด     “ชุดใหญ”     

คุณหมอประกิต      วาทีสาธกกิจ       เคยเสนอผลการศึกษากอนหนานี้วา บุหร่ีเปนประตูแรกที่
นําไปสูสารเสพติดอีกหลายตัว ทานเคยเปดโปงเลหกลของธุรกิจบุหร่ีมาแลว ธุรกิจสารเสพติดประเภท
อ่ืนก็นาจะเขาทํานองเดียวกันและไมควรประมาท 
 
                    จากหนังสือพิมพขาวสด วนัศกุรที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปที่ 16 ฉบับที่ 5,650 หนา 5 

 
สรุปเราไดรับความรูในเรื่องนี้คือ 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………       
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
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เกมความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห 
สารเสพติด 

สาระการเรียนรู     ยาเสพติดหมายถึง    ยาหรือสารเคมีซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลา
หนึ่งกจ็ะตดิ  กอใหเกิดพษิเรื้อรัง  ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- บอกความแตกตางของสารเสพติดแตละชนิด 
 
สื่อ     

- บัตรเนื้อหาเกมสารเสพติด 

- บัตรขอมูลยอยสารเสพติด 

การเลนเกม 

1.  จําแนกบัตรขอมูลใหอยูในบัตรเนื้อหาหลักใหถูกตอง  โดยใชนกหวีดเปนตัวกําหนดการเริ่มตนและ
ครูใชการนับ1-3 เปนการสิ้นสุดการวางแผนขอมูล 

- บัตรเนื้อหาหวัขอหลัก  ประเภทสารเสพติด   ปญหา    ปองกันและแกไข  การตรวจสอบ    
   โครงการปราบปรามยาเสพติด 

                          -  ขอมูลยอยสารเสพติดซึ่งประกอบดวย 
 
 
ประเภทสารเสพติด 

 
ปญหา 

 
ปองกันและแกไข 

 
การตรวจสอบ 

 
     สถานที่บําบัด 

-แอลกอฮอล 
-ยาบาหรือยาขยัน 

-ยานอนหลับ 

-เฮโรอีน 

-ฝน 

-โคเคน 

-กัญชา 

-กระทอม 

-ทินเนอร 

-ใชสารเสพติด
รูเทาไมถึงการณ 
-ถูกหลอกหรือชัก
จูง 

-อยากลอง 

-ครอบครัวขาด
ความอบอุน 

-การใชจายฟุมเฟอย 

-การมีคานิยมที่ไม
ถูกตอ’ 

-ฝกเทคนิค
แกปญหาหลีกเลี่ยง 

-ใหความอบอุน 

-คานิยมที่ใชปญญา 

-ฝกพลังจิตและ
กําลังใจ 

-การออกกําลังกาย 

-รูจักคบเพื่อนที่ดี 
-รูจักปฏิเสธ 

-การสังเกต 

-การสัมภาษณ 
-ตรวจปสสาวะ 

-ดักคน 

-จับกุม 

-วัดถํ้ากระบอก 

-ศูนยเกิดใหม 
-บานสันติสุข 

-สถานฟนฟูบานดวงใจ
แม 
-โรงพยาบาลประจํา
จังหวดั 

-สํานักชุบชีวิตใหม 
-คอมมูนิตา อินคอนโทร
ไทย 
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3.   กําหนดการเลนเกมแตละครั้ง  5 คร้ังถือเปนการตัดสิน และคะแนนเต็ม 10 คะแนน(คร้ังละ 2     

        คะแนน) 

กระบวนการวัด   
-    เลนเกมสารเสพติด 

 
เคร่ืองมือในการวัด    

- ขอมูลหลักสารเสพติด 

- ขอมูลยอยสารเสพติด 

เกณฑการประเมิน     - นักเรียนเลนเกมสารเสพติดผาน  80 % 
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HIV  (Human   Immuno  Deficiency  Virus)  
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10-24   10  

(Gray and Punpuing, 1999: Singh et al.,2000: , 2540)  
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