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คนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่มีตอการคิดวิเคราะหในแตละดาน  
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 The  main  purpose  of  this  research  was  to  study  the effects  of  using   
investigation and  discovery  Activity  together  with  authentic  assessment  on   
analytical  thinking. The  sample  consisted  of  33 students  during  the  2nd   semester   
in  academic  year  2007  of  Prathomsuksa  3  of  Watnongchok  Pukdeenorased,   
Bangkok  Metropolitan  administration.  The instruments  used  in  the  experiment   
included 10 learning  plans of  investigation and  discovery  activity  together  with   
authentic  assessment  and  the  test  of  analytical  thinking ; in  five aspects  such  as  
: discriminating  classifying  inferring  applying  and  predicting with  The  Reliability, of 
the  test  was  .778 .  The  data   were  analyzed  by  using  mean , standard   
deviation  and  t- test  to  for  dependent  samples. 

. The  results  revealed  that  . 

1. The students  who  learn  by  using  investigation  and  discovery  activity   

together  with  authentic  assessment  had high  score  on analytical  thinking  skills   

in  discriminating classifying  inferring  applying  predicting  respectively. 

2. After using  investigation  and  discovery  activity  together  with   

authentic  assessment ,  the  students  had  all  five  aspects  of  analytical  thinking 

higher  than  before  using  the  treatment  statistical  significant  at  .01  level. 
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ประกาศคุณูปการ 

ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก 

รองศาสตราจารย ชูศรี  วงศรัตนะ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารย 
วัญญา  วิศาลาภรณ  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคา
เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยชิ้นนี้ทุกขั้นตอน  อีกทั้งทําใหผูวิ จัยไดรับ
ประสบการณในการทํางานวิจัยและรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยในการทํางานดานการพัฒนา
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  และทานทั้งสองยังเปนแบบอยาง
ของอาจารยที่ทุมเทใหกับศิษยและงานดานวิชาการอยางไมเหน็ดเหนื่อย  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน
ความกรุณา  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  ที่นี้  และขอกราบขอบพระคุณผูชวย
ศาตราจารย  ดร.นิคม  ตังคะพิภพ  และ  อาจารย  ดร.สุวพร  เซ็มเฮง  ซึ่งเปนกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธที่แตงตั้งเพ่ิมเติม  ซึ่งไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงปริญญานิพนธฉบับนี้ใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทําการวิจัย  
ตลอดจนใหขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นตางๆที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิ จัยในการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการวัดผลทางการศึกษา  ซึ่งทําใหผูวิจัยรูวาการศึกษาของผูวิจัย
ยับไมสิ้นสุดเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับน้ี  แตเปนการจุดประกายใหผูวิจัยนําเอาความรูที่
ไดรับไปพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสมดังเจตนารมณของหลักสูตร  สืบไป 

 ทายสุดนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  พอ  แม  พ่ี  นอง  เพ่ือนๆและนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง  ที่ใหกําลังใจ  กําลังกายและใหความรวมมืออยางดีเย่ียมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและ
ทํางานวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการดานตางๆของโลกยุคโลกาภิวัฒนมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือวาเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมี
ศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือสรางสรรคในเวทีโลก หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521(ฉบับปรับปรุง 2533) ของไทยนั้น ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรที่ใชมานานกวา 10 ป มี
ขอจํากัด คือ ไมสามารถทําใหคนไทยกาวไปสูสังคม ความรูไดทันการณในเรื่องที่สําคัญหลาย
ประการ โดยประการหนึ่ง คือ การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานการคิด สราง
วิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหา
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 1) 

ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีความมุงหวังที่จะให
การศึกษาเปนกระบวนการการเรียนรูเพ่ือสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เนนการ
จัดการศึกษาที่ใหความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ (สํานักงานปฏิ รูปการศึกษา .  2544) โดยเฉพาะมาตราที่ 24 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ในขอที่  2  กลาววา  ฝกทักษะ
กระบวนการคิดใหกับเด็ก ฝกใหเปนนักคิดที่รอบรูมีเหตุผล  สามารถตัดสินใจเผชิญสถานการณ
ไดอยางมีเหตุผล   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัด
การศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด และสิ่งที่ตองพัฒนาคูไปดวยคือในเรื่องทักษะการคิด เนนทักษะการคิดที่
ซับซอน การคิดไดอยางมีเหตุผล พิจารณาไตรตรองขอมูลตางๆอยางรอบคอบ เพ่ือตัดสินใจลง
มือปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานดาน
ผูเรียน ในมาตรฐานที่ 4 ที่ระบุวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) 
การศึกษาของเราที่ผานมา มีการพัฒนาผูเรียนไดคุณภาพในระดับคอนขางต่ําสวนใหญจะการ
เนนที่ความรู ความจํา หรือความเขาใจเทานั้น มีสวนนอยที่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค หรือสรางความรูใหมการสอนกระบวนการคิดหรือการสอน
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ใหผูเรียนคิดเปนนับเปนเรื่องที่มีความคลุมเครืออยูมาก เน่ืองจากกระบวนการคิดนั้นไมไดมี
ลักษณะเปนเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นไดงาย และสามารถนําไปสอนไดงาย การคิดมีลักษณะเปน
กระบวนการ ดังนั้นการสอนคิดจึงตองเปนการสอนกระบวนการดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2541: 1)  

การสอนการคิดในวิชาภาษาไทยที่ถือวาเปนวิชาพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการ
แกปญหาและตองการฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟง และการ
อาน เปนทักษะการรับรูเรื่องราว ความรู และประสบการณ สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะ
การแสดงความรู ความคิดเห็น ประสบการณ การฝกทักษะการคิดใหแกนักเรียนขณะฟง อาน 
พูด และเขียน จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาไดอยางมีคุณภาพ จากการ
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวงชั้นที่ 1 และ 2  (ประถมศึกษาป
ที่ 1 – 6) พบวาครูสามารถฝกทักษะการคิดใหแกนักเรียนไดดังน้ี สาระการฟงและการอาน 
ทักษะการคิดไดแก การแปลความ การตีความ การตั้งคําถาม การสรุปยอ และการสรุปความ 
สาระการพูดและเขียน ทักษะการคิดไดแกการบรรยาย การอธิบาย การทําใหกระจาง การขยาย
ความ และการประยุกตใชความรู  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) การจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการจัดจัดการเรียนรูที่มุง
สรางสติปญญาและพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมี
วิจารณญาณมีความสามารถในการคิดระดับสูง และคิดแบบองครวม สามารถคิดสรางสรรคเพ่ือ
ตนเอง สังคม ประเทศชาติและโลก และการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จะตองสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
กําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสงเสริมความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียน ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เปนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  
2548: 23) ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ใหเด็กไดฝกคิดและการสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะหนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาใหผูเรียนคิด
อยางเปนระบบเม่ือนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนสามารถจําแนกและจัดหมวดหมู  
จัดลําดับหรือ จัดประเภทสิ่งตางๆอยางมีหลักเกณฑ สามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม และใช
ความรูประยุกตแกไขปญหาในสถานการณอ่ืน ตลอดจนสามารถทํานายผลที่ตามมาได 
(Schiever. 1991: 12-13) และความสามารถในการคิดวิเคราะหยังเปนพ้ืนฐานในการคิดระดับสูง
ตอไปอีกดวย สวนวิธีการที่ใชในการวัดผลตองสามารถวัดความคิดที่ซับซอนไดอยางถูกตอง
แมนยําและครอบคลุมสามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง สามารถประเมินความคิด
ชั้นสูง ความสามารถในการทํางาน ทักษะในการแกปญหา การใชภาษา นอกจากนี้ยังตองเปน
การประเมินเชิงบวกเพื่อคนหาความสามารถจุดเดนและความกาวหนาของผูเรียนรวมทั้งให



3 

ความชวยเหลือแกนักเรียนในจุดที่ตองการพัฒนาใหสูงขึ้นตามศักยภาพและเปนไปตามสภาพ
จริงของผูเรียน 

จากการที่ผูวิจัยไดสํารวจพบวาการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาและมีความ
ตองการที่จะสงเสริมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ที่กลาวไววา สถานศึกษาควรจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มุงเนนการฝกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2540: 3) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใช
กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชแนวคิดของมารซาโน  (ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  
27; อางอิงจาก  Marzano. 2001: 11-12)  ซ่ึงมีทักษะ 5 ทักษะไดแก การจําแนก การจัด
หมวดหมู  การสรุปอางอิง การประยุกตใชความรู  และการคาดการณ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการ

ประเมินตามสภาพจริงที่มีผลตอการคิดวิเคราะหในแตละดาน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมการแสวงหา

และคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง  

ความสําคัญของการวิจัย 

          ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงผลของการใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงในกลุมสาระภาษาไทยที่สงผลตอการคิด
วิเคราะหของนักเรียน  ซ่ึงเปนการฝกฝนพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  สามารถนําผลไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอนกลุมสาระตางๆใหประสบผลสําเร็จ  และเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสําหรับครู  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช ในการศึกษาคนควาในการวิ จัยครั้ ง น้ี เปนนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) สํานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานครปการศึกษา 2550 จํานวน 5 หองเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน  1  หองเรียน
จํานวนนักเรียน 33 คน ซ่ึงเลือกมาโดยการเจาะจง  (Purposive   Sampling) เพราะเปน
นักเรียนที่ผูวิจัยทําหนาที่เปนครูประจําชั้นสามารถดูแลและใหคําแนะนําไดอยางใกลชดิ   

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
     1.   ตัวแปรจัดกระทํา (Treatment) 

           การจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง  
        2.   ตัวแปรตาม  (Dependent  variable) 
           ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    การจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตาม
สภาพจริงเปนกิจกรรมที่พัฒนาดานการคิดและใหนักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง  และใช
วิธีการประเมินตามสภาพจริงในการประเมิน  เพราะมีลักษณะการใชการวัดที่หลากหลายวิธีการ  
และใหขอมูลสารสนเทศยอนกลับ  ผูวิจัยจึงไดออกแบบกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง  เพ่ือศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยมีลักษณะ
ความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา  ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
                   

ตัวแปรจัดกระทํา            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบ  1  ลักษณะความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง  มีการคิดวิเคราะหในแตละดานสูงกวากอนการไดรับกิจกรรม 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การคิดวิเคราะห  (Analytical Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนก

แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจเปนวัตถุสิ่งของเรื่องราว  เหตุการณ  หรือ
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญ สัมพันธ และหลักการ

- กิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเองประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง จําแนก 
เปน  5  ขั้นตอน 

- จุดประกายความสนใจ 
- วางแผนการเรียนรู 
- ลงมือปฏิบัตติามกิจกรรม 
- นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
- จัดทําชิ้นงานเพื่อรายงาน

ผลการเรียนรู 
 

การคิดวิเคราะห  ตามแนวคิดของ
มารซาโน   จําแนกเปน   5  ดาน 
  - ดานการจําแนก(Discriminating)  
  - ดานการจัดหมวดหมู    
    (Classifying)   
  - ดานการสรุปอางอิง(Inferring)   
  - ดานการประยุกตใชความรู   
    (Applying) 
- ดานการคาดการณ / พยากรณ   
   (Predicting)   
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อยางไร เพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอในการตัดสินแกปญหา โดยจําแนกทักษะการคิดตามแนวคิด
ของมารซาโน   (ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  27; อางอิงจาก  Marzano.  2001: 11-12)   
ประกอบดวยการจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การประยุกตใชความรู และ
การคาดการณซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

     1.1  การจําแนก (Discriminating)  หมายถึง ความสามารถในการจําแนกคํา ที่มี
ความเหมือนกันและความตางกัน ของการประสมคํา การใชสระ  มาตราตัวสะกด คําควบกล้ํา  
อักษรนํา  ตามหลักเกณฑทางหลักภาษา 

     1.2  การจัดหมวดหมู (Classifying)  หมายถึง ความสามารถในการจําแนกคําแลว
นํามาจัดหมวดหมู ตามลักษณะของการประสมคํา การใชสระ มาตราตัวสะกด คําควบกล้ํา  
อักษรนํา ตามหลักเกณฑทางหลักภาษา 

     1.3 การสรุปอางอิง (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูที่
เคยไดรับจากคํา ประโยค บทความ สารคดี กับความรูใหมจากคํา ประโยค  บทความ สารคดี
เพ่ือการสรุปอยางมีเหตุผล 

     1.4  การประยุกตใชความรู (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู 
เกี่ยวกับประสบการณการอานและเขียนคําตามหลักเกณฑทางภาษา โดยใชหลักเหตุผลมาใชใน
การปฏิบัติตามโครงสรางความรูใหมเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมรู โดยนําผลการสรุปอางอิงมาใชใน
สถานการณใหม 

     1.5  การคาดการณ /การพยากรณ (Predicting)  หมายถึง ความสามารถในการ
คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตโดยใชความรู และประสบการณเดิมหรือจากขอความ นิทาน 
สารคดี  เพลง  บทรอยกรอง  และเรื่องสั้น 
 2.  กิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการที่หลากหลายเพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะหในการเรียนการสอนสาระภาษาไทยโดยใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของพจนา ทรัพย
สมาน  (2549: 16-25)  ดังน้ี คือ 
 ข้ันที่ 1 จุดประกายความสนใจ เปนกิจกรรมสรางความรูสึกอยากรูอยากเรียน ทําให
ผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
 ข้ันที่ 2 วางแผนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวยตนเองโดย
รวมกันกําหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู ประเด็นเนื้อหายอย แนวทางการบันทึกและ
สรุปผลการเรียนรูพรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู 
 ข้ันที่ 3 ลงมือเรียนรูตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควาศึกษา
รวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว ฯลฯ เพ่ือแสวงหาและคนพบ
ความรู ขอคิดแนวทางการปฏิบัติฯลฯ ดวยตนเอง 
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 ข้ันที่ 4 นําเสนอขอมูลการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดนําขอมูลคนพบที่ไดจาก
การเรียนรู มารวมกันวิเคราะหอภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคา สรุป
ความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญ แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
 ข้ันที่ 5 จัดทําชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู คือการที่ผูเรียนนําความรู ขอคนพบ
ขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจพรอมทั้งบอกเรื่องราว
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเรียนรู แสดงความรูสึกตอผลงาน แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซ่ึงกันและกัน  

3. การประเมินตามสภาพจริง  หมายถึง  กระบวนการประเมินผลที่ยึดพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ ซ่ึงกระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน และผูที่เกี่ยวของหลายฝาย เพ่ือใหไดทราบถึง
ขอมูลพ้ืนฐานและพัฒนาการของผูเรียน มีการใชเครื่องมือหลายประเภท ใหสอดคลองกับ
สภาพการณของกระบวนการเรียนรูในแตละดาน  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการประเมินตาม
สภาพจริง ดังน้ี 

     3.1 แบบประเมินชิ้นงาน เปนการวัดและประเมินโดยพิจารณาจากใบกิจกรรมที่
นักเรียนไดทํา วาผลงานเปนอยางไร โดยแยกเปน 5 ดาน คือ การจําแนก การจัดหมวดหมู  
การสรุปอางอิง การประยุกตใชความรู การคาดการณ/ การพยากรณ 
        3.2 แบบบันทึกการเรียนรู เปนการใหผูเรียนบันทึกความรูในแตละเน้ือเร่ืองที่
นักเรียนไดเรียนไป  

     3.3 แบบบันทึกการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียน เปนการใหผูเรียน
ประเมินผลงานของตนเองวามีความภาคภูมิใจ  และสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานชิ้นนั้นๆอยางไร 

     3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เปนการสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียน
เรียนวามีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนและมีการซักถามตอบคําถามเปนอยางไร 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอหัวขอดังตอไปน้ี 

          1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

              หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระภาษาไทย 

              แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

          2. เอกสารที่เกี่ยวกับการคิด 

    2.1 ความหมายของการคิด 

    2.2 ประเภทของการคิด 

    2.3 การพัฒนาการคิด 

    2.4 ทฤษฎีการคิด 

         3. เอกสารที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและการพัฒนาการคิดวิเคราะห 

             ความหมายของการคิดวิเคราะห 

             ลกัษณะการคิดวิเคราะห 

             ทักษะองคประกอบการคิดวิเคราะห 

             แนวทางการจัดกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห 

             กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

             งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิด 

         4. เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง 

   4.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

   4.2 ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 

   4.3 วิธีการและเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 

   4.4 เกณฑการประเมินของการวัดประเมินตามสภาพจริง 

   4.5 การประเมินแบบเดิม 

   4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง 
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1.  เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  ไดกลาวถึงหลักการ  จุดหมาย 

โครงสราง  และการจัดหลักสูตรไวดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 4 – 10 ) 

            หลักการ 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังน้ี 

          1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูความ 

เปนสากล 

          2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 

และเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

          3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  โดยถือ 

วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 

          4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกเปาหมาย  สามารถเทียบ 

โอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 

 จุดหมาย 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี 

ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดังตอไปน้ี 

          1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

          2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน   รักการอาน   รักการเขียน   และรักการคนควา 

          3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง 

วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการ
คิด  วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

          4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด 

 การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
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          5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 

          6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 

          7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  

ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

          9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

โครงสราง 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังน้ี 

1. ระดับชวงชั้น 

    กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี 

 ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3  

 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  

 ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  

 ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  

2. สาระการเรียนรู 

  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ 

กระบวนการเรียนรู และคณุลักษณะหรอืคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังน้ี 

        2.1  ภาษาไทย            2.2  คณิตศาสตร 

2.3  วิทยาศาสตร           2.4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา          2.6  ศิลปะ 

2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี        2.8  ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองรู  โดยอาจจัดเปน 2 
กลุม  คือ  กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สอง  
ประกอบดวยสุ ขศึ กษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ เทคโนโลยี   และ
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ภาษาตางประเทศ  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพ
ในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

จะเห็นไดวาหลักสูตรใหความสําคัญกับวิชาภาษาไทย โดยกําหนดไวในกลุมแรกซึ่งให
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ 

 1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชวงชั้นที่  1 มีรายละเอียดดังนี้  
คือ 

 สาระที่ 1 การอาน 

 มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

 สาระที่ 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 

 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด  

 มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

 สาระที่ 4 หลักการใชภาษา 

 มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ 
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม และชีวิตประจําวัน 

สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 จากสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระในวิชาภาษาไทย สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญๆ 
คือ 

 1. ดานทักษะทางภาษา ไดแก สาระการเรียนรูที่1(การอาน)สาระการเรียนรูที่ 2(การ
เขียน)  และสาระการเรียนรูที่ 3(การฟง  การดู การพูด) 

 2.  ดานความรูในเน้ือหาทางภาษาไดแก สาระการเรียนรูที่ 4 (หลักการใชภาษา)  และ
สาระการเรียนรูที่ 5 (วรรณคดี และวรรณกรรม) 



 12 

 ซ่ึงสามารถเขียนเปนผังมโนมติไดดังน้ี 

ภาพประกอบ 2  ภาพประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวาทักษะการพูดและทักษะการเขียน การแสดงออก
ดวยภาษาทางกายเปนทักษะการสงสาร  ตามธรรมชาติคนเราจะพูดจะเขียนหรือแสดงอะไร
ออกมาไมวาจะเปนการกระทําดานดีหรือไมดีก็ตาม การสงสารนั้นๆเปนผลมาจากการรูและการ
คิด และการรูการคิดก็เปนกระบวนการทํางานของสมอง สมองจะทํางานก็ตองมีสิ่งเราหรือสิ่ง
กระตุน น่ันคือการที่เราไดรับสารไมวาจะเปนการฟง การดู การอาน การสัมผัสดวยประสาท
สัมผัสตางๆ ของเรา 

 ดังน้ันพอจะสรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 น้ัน ครูสอนแบบบูรณาการทักษะและเนื้อหา สงเสริม
กระบวนการคิดใหแกผูเรียน  ดังแผนภูมิขางลางดังน้ี 

สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานทักษะภาษา ดานความรูในเนื้อหาทางภาษา 

ทักษะการรับสาร หลักการใชภาษา ทักษะการสงสาร วรรณคดี วรรณกรรม 

- การอาน 

- การฟง 

- การด ู

- การใช

ประสาทสัมผัส 

- การพูด 

- การเขียน 

- การกระทํา 

- การแสดงออก 

   ทางกาย 
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  ภาพประกอบ  3  แผนภูมิการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
1.2 แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 
 พฤติกรรมทางภาษาเปนการแสดงออกใหเห็นไดดวยอากัปกิริยาที่เกี่ยวของกับการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ความสนใจและความกระตือรือรนที่จะรับสารดวยการฟงและการ
อาน การมีสมาธิ การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตลอดจนพฤติกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ
การรับสารและสงสารนักการศึกษาที่สนใจการสอนภาษาไดนําวัตถุประสงคทางการศึกษา
ของบลูม (Bloom. 1956: 57) มาปรับใหเปนวัตถุประสงคในการสอนภาษาไทยดังน้ี 
 วัตถุประสงคทางดานความรู 
 ลําดับขั้นของความรูที่มุงใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยจาก
ระดับพ้ืนฐานไปสูขั้นสูงสุดมีดังน้ี 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

ทักษะการสงสาร 
- สาระที่ 2 การเขียน 
- สาระที่ 3 การพูด 
          การกระทํา 
เน้ือหา  
-สาระที่ 4 หลกัการใชภาษา 

ทักษะการรบัสาร 
- สาระที่ 1 การอาน 
- สาระที่ 2 การฟง การดู  
       การใชประสาทสัมผัส 
เน้ือหา  
-ครูเลือกเองตามความเหมาะสม  
-สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

กระบวนการทางสมอง 
- การรู รูเรื่องที่รับสารเขาใจตรงตาม     
  ขอมูลที่รับมา 
- การคิด นําขอมูลที่รับมาคดิดวย 
  กระบวนการคิดที่เหมาะสม และได 
  ผลของการคิดไปสูการสงสาร 
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 ฃ้ันที่ 1 ความรู (Knowledge) เปนการวัดความรูในเรื่องที่ผูเรียนไดเรียนมาโดยสามารถ
จําเนื้อเรื่อง ชื่อบุคคล สถานที่ และสิ่งตางๆที่อยูในเนื้อเร่ือง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงกฎ ทฤษฎี 
และหลักการตางๆ ที่อยูในเนื้อเรื่อง ในขั้นน้ีเปนวัตถุประสงคเบื้องตนที่มีระดับการคิดต่ําสุด 
 ขั้นที่ 2 ความเขาใจ (Comprehension) เปนการวัดความเขาใจในเนื้อเรื่องที่ไดเรียนมา
โดยสามารถบอกหรือเลาใหผูอ่ืนฟงได และสรุปเรื่องยอได นอกจากนั้นยังสามารถอธิบาย
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ โดยใชคําพูดของตนเองเพื่อสื่อสารใหเขาใจได
ดวย 
 ขั้นที่ 3  การประยุกตใช  (Application) เปนการวัดการนําเรื่องที่เรียนไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก ถอยคํา วิธีการ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ และแนวคิด 
 ขั้นที่ 4  การวิเคราะห (Analysis) เปนการวัดคุณลักษณะยอยจากเรื่องที่อาน เชน 
ลักษณะของตัวละคร สิ่งของและสถานที่ นอกจากนั้นยังสามารถเสนอแนวคิดยอยอันจะนําไปสู
แนวคิดรวมได 
 ขั้นที่ 5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนการวัดคุณสมบัติรวมของเหตุการณหรือ
เรื่องราวที่เรียนไปแลว นอกจากนั้นยังเปนการสรุปรวมแนวคิดเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเรื่อง
อ่ืนๆ หรือสํานวนไทย สุภาษิต คําพังเพย 
 ขั้นที่ 6 การประเมินคา (Evaluation) เปนการวัดคุณคา เหตุผล ขอเท็จจริง และการ
ทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น  

 วัตถุประสงคทางจิตพิสัย 

 จิตพิสัยเปนความรูสึกนึกคิด เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรมการเรียน มี 5 
ประการ ดังน้ี 

 1. การเปนผูรับที่ดี คือการที่ผูเรียนยอมรับสถานการณในหองเรียนที่ผูสอนจัดขึ้นและ
เราใหผูเรียนเกิดความสนใจ ทําใหเกิดความรูสึกที่ตองการจะเรียน 

 2. การเปนผูตอบสนองที่ดี คือการที่ผูเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองในขณะที่เรียน ไดแก 
ปฏิบัติตามขอตกลงในหองเรียน สงการบานตรงเวลา เปนตน 

 3. การเปนผูเห็นคุณคา คือการที่ผูเรียนมีความซาบซึ้งในเรื่องที่เรียน มีเจตคติที่ดีและมี
ความสนใจนําเรื่องราวที่ไดรับจากการเรียนไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 4. การทํางานรวมกับผูอ่ืน คือการที่ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รูจัก
สิทธิและหนาที่ของตน เคารพกฎ ระเบียบ ตลอดจนขอตกลงของสังคม 

 5. การเปนผู มีคุณลักษณะสวนตัว คือการที่ผู เ รียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
สติสัมปชัญญะทั้งในการเลน การเรียน นอกจากนั้นยังมีสุขนิสัยและลักษณะที่ดี 
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            คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย 

 กรมวิชาการ (2545 : 3 – 4) ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  

1–3  ควรมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังน้ี 

1. อานไดคลองและอานไดเร็ว 

2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน 

3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนด 

แนวทางปฏิบัติ 

4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 

5. พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจิตนาการ 

6. จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 

7. จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง
ถายทอดความรู ความคิด  ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องที่ฟงที่ดู 

8. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

9. ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ 

10. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพูดและการเขียน 

11. นําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 

12. ใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือในการเรียน การแสวงหาความรู และใชได
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 

13. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิต 

14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด 

15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน 

จากหลักการ โครงสรางหลักสูตร เปาหมาย และการกําหนดคุณภาพของผูเรียน ชวงชั้น 

ที่ 1 จะเห็นวาเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีทักษะการคิด สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนเครื่องมือในการเรียนรู  สงเสริมใหนักเรียนแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดใหเหมาะสมกับเด็กในแตละ
วัย 
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2. เอกสารที่เก่ียวกับการคิด 

2.1 ความหมายของการคิด 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของทักษะการคิดดังน้ี 

 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ(2540) ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกระบวนการทางสมอง
ทั้งในสวนที่เปนศักยภาพของสมอง ในการที่จะรับรูขอมูลตางๆมาประมวลผลเบื้องตน แลวใช
วิธีการคิดที่มีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝนมาประมวลสรุปเพ่ือแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2542 : 3) ไดใหความหมายของการคิดวา หมายถึง
กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเรา และสภาพแวดลอมโดย
นํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทาง
ในการแกปญหาอยางเหมาะสมและสรางสรรคสิ่งใหม 

 ศรินธร วิทยะสิ รินันท (2544 : 118) ไดใหความหมายไววาทักษะการคิดเปน
ความสามารถยอยๆในการคิดในลักษณะตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบของกระบวนการคิดที่
สลับซับซอน 

 สุชา จันทนเอม (2544 : 205) ไดใหความหมายไววา ทักษะการคิดเปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นไดโดยอาศัยสัญลักษณ (Symbols) เปนวัสดุ สัญลักษณที่เกี่ยวของกับการคิด อาจจะเปน
คําพูด หรือตวัหนังสือ 

 วนิช สุธารัตน (2546 : 8) ไดใหความหมายไววาการคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สมอง โดยที่มีการจัดระบบความรู ขอมูล ขาวสาร ซ่ึงเปนประสบการณเดิม กับประสบการณ
ใหม หรือสิ่งเราใหม โดยที่การจัดระบบนั้นมีลักษณะที่เปนไปไดทั้งในรูปแบบธรรมดา และ
สลับซับซอน ผลจากการจัดระบบสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะ เชน การสรางภาพใน
สมอง จินตนาการ การสรางสิ่งที่เปนนามธรรม การใหเหตุผล การไตรตรอง การสะทอน
ความรูสึกและการแกปญหาตางๆ เปนตน 

 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2548 : 5 ) ไดใหความหมายไววา การคิดเปนความสามารถที่
มนุษยใชสมรรถภาพทางสมอง และจิตเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจ กระทําสิ่งใดๆโดยอาศัยเหตุผล 

 จากความหมายของการคิด สรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองในการ
ปรับโครงสรางของกระบวนการสรางโดยอาศัยการรับรู ความเขาใจ การแปลความ การตีความ 
การขยายความ และประสบการณเดิมที่มีอยูใหสัมพันธกับความเปนจริงที่ไดรับจากขอมูลใหม
หรือสถานการตางๆ 
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2.2 ประเภทของการคิด 

 สาโรช บัวศรี (2531: 9 – 11) ไดแบงประเภทของการคิดที่สําคัญๆ ดังน้ี 

 1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) ในสมัยอริสโตเติลไดเร่ิมมี
การศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตวกันแลว อริสโตเติลจึงแบงพืชออกเปนประเภทตางๆ เพ่ือให
มองเห็นงายขึ้นและเขาใจยิ่งขึ้นไมปนก ัน เชน แบงพืชเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคู เปนตน 
การรูจักแบงกลุม รูจักแยกแยะเปนชนิด และรูจักแบงประเภท นับวาเปนการคิดที่สําคัญอยาง
หน่ึงไมวาจะเปนคณิตศาสตร หรือมานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร ยอมใชการคิดแบบแบงชนิด
หรือแบงประเภท 

 2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) เปนการคิดแบบตัดประเด็น
ออกไปทีละอยาง เปนการคิดที่เห็นไดชัดเจนใชกันอยูในชีวิตประจําวันหรือในการสืบสวน
สอบสวน 

 3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสูสวน
สรุป การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการสังเกต และการทดลองอานเม่ือเห็นวาจริงจึงสรุป 

 4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกับการคิดแบบ
อุปนัย กลาวคือ เริ่มตนจากขอสรุปหรือทฤษฏีกอนแลวจึงไปสูรายละเอียด 

 5. การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) การคิดแบบนี้เปน
การคิดวิธีวิทยาศาสตร ซ่ึงกําลังใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน แตในวงการศึกษามักจะ
เรียกวา วิธีแกปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีแหงปญญา (Method of Intelligence)  

 การคิดทั้ง 5 แบบดังกลาว นักปรัชญาลัทธิพิสูจนนิยมถือวาการคิดแบบไตรตรองเปน
วิธีการแกปญหาซึ่งทั้งความมุงหมายของการศึกษาและเปนวิธีการของการศึกษา ที่วาเปนความ
มุงหมายนั้นก็คือ เรามุงหมายใหผูเรียน “คิดเปน” ซ่ึงหมายความวาตองสอนวิธีคิดดังกลาวให
เปนที่เขาใจคลองแคลว เปนการใหผูเรียนรูจักแกปญหาโดยใชวิธีการนี้ใหเปนนิสัย เม่ือประสบ
ปญหาใดๆ ในชีวิตก็จะไมตกใจจนเกินไปแตจะระลึกถึงการแกปญหาน้ีได และพยายามนําไปใช
ตามแตกรณี ลักษณะเชนนี้คือสิ่งที่เรียกวา “คิดเปน” 

 กาเย (Gagne. 1974: 783) ไดจําแนกประเภทของการคิดออกเปน 2 แบบ คือ 

 1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นจาก
ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดตอเน่ือง (Associative Thinking) จําแนกยอย
เปน 5 ลักษณะ คือ 

    1.1  Free Association เปนการคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เม่ือมีการกระตุนจาก
สิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 

    1.2  Controlled Association เปนการคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว เชน ผูคิดอาจไดรับ
คําสั่งใหบอกคําที่อยูในพวกเดียวกันกับคําที่ตนไดยินมา 
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    1.3 Day Dreaming เปนการคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองหรือหรือเพ่ือใหเกิด
ความพอใจซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 

    1.4 Night Dreaming เปนการคิดฝนเนื่องจากความคิดของตนเองหรือเปนการคิดฝน
เน่ืองจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 

    1.5 Autistic Thinking เปนการคิดที่หมกหมุนกับตนเองซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรือ
อารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 

         2. การคิดอยางมีทิศทางหรือจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพ้ืนฐานเพื่อ
กลั่นกรอง การคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้นโดยมุง
ไปสูจุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลว ซ่ึงจําแนก
ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

    2.1 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนการคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย
ทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซํ้ากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงความสัมพันธได 
กลาวคือเม่ือระลึกสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดตอไปโดยสัมพันธกัน
เปนลูกโซ 

    2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการ
แกปญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆวามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 

 การคิดอยางมีทิศทางและมีจุดมุงหมายน้ี คลอสแมร และริปเปล (สมเจตน ไวยาการณ 
2530: 14; อางอิงจาก Klausmeir and Ripple. 1971) ใหทัศนะวาเปนรากฐานที่สําคัญของการ
เรียนรูและการแกปญหาของบุคคล เพราะในการเรียนรูและการแกปญหานั้นบุคคลจะตองใชการ
คิดแบบวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอความจริงหรือปญหา
น้ันๆในลักษณะตางๆ และใชความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ในการคนหาแนวทาง
ใหมๆในการเรียนรูแกปญหา ซ่ึงเปนการคิดในลักษณะที่เปนการขยายทัศนะของบุคคลได
กวางไกลออกไป 

 เบนตัน และคนอื่นๆ (บุญสม ครุฑทา.  2525: 11; อางอิงจาก Benton ;  & et al. 
1974) แบงการคิดเปน 2 ชนิด ไดแก 

 1. การคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) ซ่ึงไมไดเปนการคิดที่นําไปสูจุดมุงหมาย
หรือเปาหมาย แตเปนการคิดที่เกิดจากจิตใตสํานึก (Sub – Conscious) ของแตละบุคคล ซ่ึง
แบงเปนการเชื่อมโยง (Association) การคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู (Day Dreaming) การฝน
เน่ืองจากการรับรู (Night Dreaming) และการคิดที่หมกหมุนกับตนเอง (Autistic Thinking)  

 2. การคิดโดยตรง (Direct Thinking) เปนการคิดที่มีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหา หรือนํา
จุดมุงหมายหรือเปาหมายโดยตรง หรือกลาวอีกอยางหน่ึงวาเปนการคิดที่มีจุดมุงหมายซึ่ง
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แบงเปน 2 ชนิด คือ การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) และการคิดสรางสรรค 
(Creative Thinking)  

 จากประเภทของการคิดตามที่ กาเย (Gagne) และเบนตัน (Benton) ไดจัดแบงประเภท
ไวน้ัน พบวาวิธีการคิดที่ชวยใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การคิดอยาง
มีจุดมุงหมาย หรือเปนการคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ ซ่ึงเปนการคิด
แกปญหาโดยอาศัยการวิเคราะหจะชวยใหผูเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.3 การพัฒนาการคิด 

 จากนิยามความหมาย ลักษณะกระบวนการคิด อาจกลาวไดวาบุคคลสามารถพัฒนา
ทักษะหรือความสามารถในการคิดของตนได ดังที่ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530 : 45) ไดเสนอ
แนวทางในการฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพในการคิดไววา การพัฒนาใหคนมี
ความสามารถในการแกปญหาทั้งปญหาเชิงวิชาการและปญหาทั่วไปไดดีน้ัน ตองฝกสมรรถภาพ
สมองตามความสามารถหรือองคประกอบการคิด 4 ดาน ไดแก 

      1. องคประกอบการคิดดานการสังเกต เปนการฝกทักษะในการรับรูและสังเกตสิ่ง
ตางๆ เพ่ือหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตองการเพื่อเปนประโยชนในการคิดคนหาปญหา หรือ
ประกอบการแกปญหาและชวยเหลือสงเสริมความสามารถดานความจําอีกดวย 

      2. องคประกอบการคิดดานการประยุกต เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผล
พ้ืนฐาน ในการขยายโครงสรางความคิดหรือความรูเดิมที่มีอยูไปใชในสถานการณใหม ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมความสามารถในการรูจักนํากฎเกณฑตางๆไปใช 

      3. องคประกอบการคิดดานการวิเคราะห เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผล
แบบนิรนัย (Deductive Reasoning) ซ่ึงเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดในแงมุม
ตางๆที่กวางไกลกวาการประยุกต อันจะเปนประโยชนตอการนําความรูทางวิชาการมาใชในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันได 

      4. องคประกอบการคิดดานการสังเคราะห เปนการฝกทักษะการคิดดานเหตุผลแบบ
อุปนัย (Inductive Reasoning) ซ่ึงเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดและความรู
จากขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ ที่สังเกตไดมาบูรณาการเปนความรูใหม 

 ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2543 : 93 – 98 ) ไดจัดมิติของการคิดไว 6 ดาน เพ่ือเปน
กรอบในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน ดังน้ี  

 1. มิติดานขอมูล หรือเน้ือหาที่ใชในการคิด ในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมี
เน้ือหาของการคิด เพราะการคิดเปนกระบวนการในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการ
คิดอยางไร ขอมูลที่บุคคลใชในการพิจารณาหาทางแกไขปญหาจะมี 3 ดานดวยกัน คือ ขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ ทั้ง 3 ดานนี้จะตอง
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ใชควบคูกันไปอยางผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม 

 2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูล
ตางๆ คุณสมบัติสวนตัวบางประการ มีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนที่มีใจกวาง 
ยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย จึงอาจไดขอมูลจากคนที่ไมรับฟง ซ่ึงขอมูลเหลานั้นจะ
มีผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณาเรื่องตางๆ มีความรอบคอบมากขึ้น หรือผูที่ชางสงสัย
อยากรูอยากเห็น มีความใฝรู ยอมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขอมูลและคนหาคําตอบซึ่ง
คุณสมบัติน้ีมักจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพ 

 3. มิติดานทักษะการคิด ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการ
ดําเนินการคิด เชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนความตางของ 2 สิ่ง หรือมากกวา 
และความสามารถในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกัน เปนทักษะพื้นฐานในการสราง 

มโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และการตั้งสมมติฐาน 
เปนทักษะพื้นฐานในกระบวนการแกปญหา เปนตน ทักษะการคิดที่นับเปนทักษะการคิดขั้น
พ้ืนฐานจะมีลักษณะเปนทักษะยอย ซ่ึงมีกระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซอน สวนใหญ
จะตองใชทักษะพ้ืนฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงเรียกวา “ทักษะการคิดขั้นสูง” ทักษะการคิด
พ้ืนฐานเปนสิ่งสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดพื้นฐานที่จําเปนมา
บางแลว 

 4. มิติดานลักษณะการคิด ลักษณะการคิดเปนประเภทการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่
ชัดเจน ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะอาศัยพ้ืนฐานบางประการและมีกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการคิดไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซอนขึ้น จะเรียก
การคิดนั้นเปน “กระบวนการคิด” ลักษณะการคิดที่ไดเลือกสรรวามีความสําคัญ สมควรที่จะ
นําไปพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 9 ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิด
ละเอียด การคิดชัดเจน การคิดถูกทาง การคิดกวาง การคิดไกล และการคิดลึกซึ้ง รวมทั้งการ
คิดอยางมีเหตุผล 

 5. มิติดานกระบวนการคิด กระบวนการคิดเปนการคิดที่ประกอบไปดวยลําดับขั้นตอน
ในการคิดซึ่งมีมากบาง นอยบาง แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินการคิดจําเปนตองอาศัยทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงตามความ
เหมาะสม กระบวนการคิดที่จําเปนมีจํานวนมากแตกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน
กระบวนการที่สําคัญที่ตองนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคดิริเริ่มสรางสรรค กระบวนการวิจัย เปนตน 

 6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง การควบคุมการรูคิดของตนเอง 
หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไร อยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมิน
การคิดของตนเองและใชความรูน้ันในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง การคิดใน
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ลักษณะนี้เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร หรือ “Strategic Thinking” ซ่ึงครอบคลุมการวาง
แผนการควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนาและการประเมินผล 

 มิติดานตระหนักรูถึงการคิดของตนเองและการสามารถควบคุมและประเมินการคิดของ
ตนเองนี้ นับเปนมิติสําคัญของการคิดอีกมิติหน่ึงบุคคลที่มีความตระหนักรูและประเมินการคิด
ของตนเองไดจะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในมิติน้ีจะสงผลตอความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวมใน
การคิดในลักษณะใดก็ตาม มิติทั้ง 6 น้ีจะปรากฏขึ้นในกระบวนการคิดซึ่งหากเกิดขึ้นอยาง
ครบถวนและอยางมีคุณภาพ ก็จะสงผลใหการคิดนั้นเกิดคุณภาพตามไปดวย 

 

2.4ระดับของการคิด 

 สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2545 : 1 – 3 ) กลาววาทักษะการคิดแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 

 1. ทักษะการคิดขั้นต่ํา (Lower – Order Thinking Skills )  หมายถึง  ทักษะการคิด 3 
ระดับแรกของบลูม (Bloom’ s taxonomy ) ไดแก ความคิดเกี่ยวกับ ความรูความจํา 
(Knowledge or recall)  ความเขาใจ (Comprehension) และการนําไปใช (Application)  

 2. ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher – Order Thinking Skills )  หมายถึง  ทักษะการคิด 3 
ระดับหลังของบลูม ไดแก ความคิดในระดับวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) 
และการประเมินคา (Evaluation)  

 ทิศนา  แขมมณี และคนอื่นๆ. (2544 : 138 - 140) กลาววา ทักษะการคิดจัดเปน 2 
ประเภทใหญๆได 2 ประเภท คือ 

 1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพ้ืนฐานเบื้องตนตอ
การคิดในระดับที่สูงขึ้น หรือซับซอนขึ้น ซ่ึงแบงเปน 2 กลุมยอย คือ 

     1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่
แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความแลวจดจํา และเม่ือตองการที่จะระลึกเพื่อนํามา
เรียบเรียง และถายทอดความคิดของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษา
ตางๆ ทักษะการสื่อความหมายประกอบดวยทักษะยอยๆที่สําคัญ ดังน้ีคือ การฟง (Listening)  

การอาน (Reading) การรับรู (Perceiving) การจดจํา (Memorizing) การจํา (Remembering) 
การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวไดภายหลังการเรียนนั้น (Retention) การบอกความรูไดจากตัวเลือกที่
กําหนดให (Recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง (Recalling)  การใชขอมูล 

(Using Information) การบรรยาย (Describing) การอธิบาย (Explaining) การทําใหกระจาง 
(Clarifying)   การพูด (Speaking) การเขียน (Writing)  

    1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking 
Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐาน
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ของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซ่ึงคนเราจําเปนตองใชการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ 
ตลอดจนการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ ซ่ึงทักษะการคิดที่เปนแกนประกอบดวยทักษะยอยๆที่
สําคัญ ดังน้ี คือ การสังเกต (Observing) การสํารวจ (Exploring) การตั้งคําถาม (Questioning) 
การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) การจําแนกแยกแยะ 
(Discrimination) การจัดลําดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู 
(Classifying)  การสรุปอางอิง (Inferring) การแปล (Translating) การตีความ (Interpreting)  
การเชื่อมโยง (Connecting) การขยายความ (Elaborating) การใหเหตุผล (Reasoning) การ
สรุปยอ (Summarizing)  

 2 .  ทักษะการคิ ดขั้ นสู ง  หรือทั กษะการคิดที่ ซั บซ อน  (Higher–ordered/More 
Complicated Thinking Skills)  หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้น และตองอาศัย
ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้น
สูงจะพัฒนาไดเม่ือเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควร ทักษะการคิด
ขั้นสูงประกอบดวยทักษะยอยๆที่สําคัญ ดังน้ี การสรุปความ (Drawing Conclusion)  การใหคํา
จํากัดความ การวิเคราะห (Analyzing)       การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบ
ความคิด (Organizing)  การสรางองคความรูใหม (Constructing) การกําหนดโครงสรางความรู 
(Structuring) การแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูเสียใหม (Restructuring) การคนหาแบบแผน 
(Finding Patterns) การหาความเชื่อพ้ืนฐาน (Finding Underlying Assumption) การคาดคะเน 
/ การพยากรณ (Predicting) การตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) การทดสอบ
สมมุติฐาน (Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ (Establishing Criteria) การพิสูจนความจริง 
(Verifying) การประยุกตใช (Applying)  

 ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ  (2545: 28) ไดแบงระดับการคิดออกเปน 2 ระดับ 
คือ 

 1. การคิดในระดับต่ําหรือการคิดอยางเรียบงาย (Convergent or Lower Order 
Thinking)  

 2. การคิดในระดับสูงที่ซับซอนขึ้นหรือการคิดที่แตกแขนง (Divergent  or  Higher 
Order Thinking) 

 
2.5 ทฤษฎีการคิด  
2.5.1  ทฤษฏีการคิดของบลูม 
บลูม  (Bloom.  1956: 6-9 , 201–207) ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย ของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิดที่บลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามใน
แตละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก ระดับที่ 1 ระดับความรูความจํา  ระดับที่ 2 ระดับ
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ความเขาใจ ระดับที่ 3 ระดับการนําไปใช ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห ระดับที่ 5 ระดับ
สังเคราะห และระดับที่ 6 ระดับการประเมินคา การที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตองสามารถวิเคราะหและเขาใจสถานการณใหม หรือขอความจริงใหมได 
ดังน้ันการจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับน้ันขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระที่เปน
องคความรู เชน จุดมุงหมายการเรียนรูเปนเรื่องเก่ียวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ 
เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูลดังกลาว อาจตองผสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบ
ตางๆ เชน การจัดจําพวก การแปล การตีความ การประยุกต การวิเคราะหสวนยอย และ
ความสัมพันธเพ่ือการสรางความรู ความเขาใจ การนําไปใช สูการวิเคราะห การสังเคราะห และ
การประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาของบลูม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการ
วิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรค 
เพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับการมีเหตุผล และเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละ
บุคคลแมจํารายละเอียดความรูไมได นักเรียนจึงตองเรียนรูวิธีการวิเคราะหและภายใตสภาวะใด
ที่ควรนําความสามารถดานการวิเคราะหมาใช  

บลูมและคณะ (Arcaro. 1995: 39–40 ,61,67; citing Bloom; & et al. 1971. 
Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning . ) ไดจัดลําดับ
ความสามารถทางการคิดของบุคคลเปน 6 ระดับ เร่ิมจาก 1) ความรูพ้ืนฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่อง
น้ัน   2) ความเขาใจขอเท็จจริงในเรื่องนั้น  3) การนําขอเท็จจริงน้ันไปแกไขปญหา หรือนําไปใช
เร่ืองอ่ืน 4) การวิเคราะหทดสอบขอเท็จจริงในความสัมพันธหรือในสถานการณที่แตกตาง   
5) การสังเคราะหสิ่งใหมหรือการสรางความคิดใหมที่อยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจในขอเท็จจริง
น้ัน และ 6)  การประเมินคุณคาของขอมูล ความคิด หรือผลผลิต  

ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดวิ เคราะห  เปน
ความสามารถทางความคิดระดับพ้ืนฐานของความสามารถทางการคิดระดับสูงเพราะนักเรียนจะ
เขาใจเหตุการณตางๆอยางชัดเจนผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะห
ความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ โดยนักเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆจาก
สวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตางๆเขาดวยกันจนสามารถสรุปอยาง
เปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ  

2.5.2 ทฤษฏีการคิดของมารซาโน  
 มารซาโน  (ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  27;  อางอิงจาก  Marzano.  2001: 

11-12)  อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบแหงตน 
ระบบบูรณาการ และระบบสติปญญา ระบบแหงตนตัดสินการยอมรับการเรียนรูเร่ืองใหม เม่ือ
ระบบแหงตนรับการเรียนรูเรื่องใหม ระบบบูรณาการจะเขามาเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรูน้ัน โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุเปาหมายแหงการเรียนรู และ
ระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทํากับขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห ดังนั้น ปริมาณ
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การเรียนรูเรื่องใหม 

ความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเร่ืองใหม ซ่ึงความรูใหม
สามารถตอยอด จากความรูเดิมไดอยางกวางขวาง ดังแสดงตามภาพประกอบ  4 
 

รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู 
 

 
ภาพประกอบ 4  รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู 

ที่มา : Marzano , Robert J.  (2001). Designing a New Taxonomy of Education 
Objectives. P.11 
 จากภาพประกอบ  3  แสดงใหเห็นวา กระบวนการถายเทของขอมูลเริ่มจากระบบแหง
ตน ตอเน่ืองมาที่ระบบบูรณาการ และระบบสติปญญา และสิ้นสุดที่ความรู ระบบแตละระบบจะ
สงผลสะทอนตออีกระบบที่ตามมาอยางตอเน่ือง ถาระบบแหงตนไมเชื่อวาการเรียนรูเร่ืองใหม
เปนเรื่องสําคัญ แรงจูงใจในการเรียนรูจะต่ํา หรือถาระบบบูรณาการกําหนดเปาหมายไมชัดเจน 
การเรียนรูจะประสบอุปสรรค หรือแมกําหนดเปาหมายชัดเจนและกํากับตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิผล แตกระบวนการจัดกระทําขอมูลในระบบสติปญญาปฏิบัติการไมมีประสิทธิผล การ
เรียนรูจะไมประสบผลสําเร็จ ดังน้ันระบบทั้ง 3 จึงเปนระบบที่มีการจัดลําดับถูกตองใน
กระบวนการถายเทขอมูล 

ระบบแหงตนทําหนาที่ตัดสนิ 

คงพฤติกรรมการเรียนรูเดิมตอไป

ระบบบูรณาการ 
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบสติปญญา 
จัดกระทํากับขอมูลที่เกี่ยวของ 

ความรู 

ไมใช ใช 
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 มารซาโน (Marzano.  2001: 60) จึงไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษารูปแบบ
ใหม (A New Taxonomy of Educational Objectives)  ประกอบดวยความรู 3 ประเภท และ
กระบวนการจัดกระทําขอมูล 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้(Marzano.  2001: 30–58 ; & 
Armstrong. 2003 : 202 - 205 อางถึงจาก ปรียานุช สถาวรมณี  2548: 25) 
 ประเภทของความรู ไดแก 
 1.  ขอมูล เนนการจัดระบบความคิดเห็น จากขอมูลงายสูขอมูลยาก เปนระดับความคิด 
รวบยอด ขอเท็จจริง ลําดบัเหตุการณ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่องและหลักการ 
 2.  กระบวนการ เนนกระบวนการเพื่อการเรียนรู จากทักษะสูกระบวนการอัตโนมัติอัน
เปนสวนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว 
 3.  ทักษะ เนนการเรียนรูที่ใชระบบโครงสรางกลามเนื้อ จากทักษะงาย สูกระบวนการที่
ซับซอนขึ้นโดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม เปนการทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหม และเก็บเปนคลังขอมูล
ไว เปนการถายโยงความรูจากความจําถาวรสูการนําไปใชในการปฏิบัติการโดยไมจําเปนตอง
เขาใจโครงสรางของความรูน้ัน 
 ระดับที่2 ขั้นเขาใจ เปนการเขาใจสาระที่เรียนรู สูการเรียนรูใหมในรูปแบบการใช
สัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูน้ันโดยเขาใจประเด็นความสําคัญ 
 ระดับที่ 3  ขั้นวิเคราะห เปนการจําแนกความเหมือนและความตางอยางมีหลักการ การ
จัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การสรุปอยางสมเหตุสมผลโดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดไดการ
ประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และคาดการณผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ขอมูล 
 ระดับที่ 4 ขั้นใชความรูใหเปนประโยชน เปนการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีคําตอบ
ชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตาง และการพิจารณาหลักฐาน
สูการสรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานนั้นบน
พ้ืนฐานของความรู 
 ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู เปนการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเปาหมายการเรียนรู
ที่กําหนด การกํากับติดตามการเรียนรู และการจัดขอบเขตการเรียนรู 
 ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแหงตน เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอภาวการณเรียนรู และ
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่
ตนมี 
 จากการจัดกระทําขอมูลทั้ง 6 ระดับของมารซาโน  ในระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะหน้ันจะตอง
รวบรวมความรูและนําความรูที่ไดมาจําแนกความเหมือนและความตางอยางมีหลักการ จัด
หมวดหมูที่สัมพันธกับความรู และนํามาสรุปอยางสมเหตุสมผลโดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได 
และนําความรูมาประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และคาดการณผลที่ตามมาบน
พ้ืนฐานของขอมูล 
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3.  เอกสารที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะหและการพัฒนาการคิดวิเคราะห 

      3.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (2546: 251 ,1071)  ไดให
ความหมายคําวา “คิด”  หมายความวา ทําใหปรากฏเปนรูป หรือประกอบใหเปนรูป หรือเปน
เรื่องขึ้นในใจ ใครครวญ ไตรตรอง คํานวณ มุง จงใจ ตั้งใจ สวนคําวา “วิเคราะห”  มีความหมาย
วาใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท ดังน้ันคําวา คิดวิเคราะหจึงมีความหมาย
วา เปนการใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียด รอบคอบ แยกเปนสวนๆ ในเรื่องราวตางๆอยางมี
เหตุผลโดยหาจุดเดน จุดดอยของเรื่องนั้นๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอยางมีความเปนธรรม
และเปนไปได 

สวนการคิดวเิคราะหตามความหมายของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่ไดศึกษาและให
คํานิยามไวมีดังน้ี 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2541: 18-23) กลาววา การคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการ
แยกแยะเรื่องราวใดๆ ออกเปนสวนยอยๆ วาสิ่งเหลานั้นประกอบกันอยูเชนไรแตละอันคืออะไร 
มีความเกี่ยวของกันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย 

เพ็ญศรี  จันทรดวง  (2545: 90) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนวิธีคิดแยกแยะ
องคประกอบหรือลักษณะของสิ่งตางๆ เร่ืองราวหรือเหตุการณ การคิดในระดับน้ีตองอาศัย
ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หรือขอมูลทางทฤษฎีมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห จึงสามารถ
อธิบายไดวา เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆเหลานั้นอยูในสภาพใด และอาจบอกไดวามีแนวโนม
ไปในทางใด 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2546: 2) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะหหมายถึง การ
จําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไร มี
องคประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 

ศิริกาญจน โกสุม และ ดารณี คําวัจนัง  (2546: 51) ไดกลาววา การคิดวิเคราะหเปน
ความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใดๆ ออกเปนสวนยอยๆวาสิ่งเหลานั้นมีองคประกอบ
กันอยางไร 

สุวิทย  มูลคํา  (2547: 9) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราวหรือ
เหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสภาพความ
เปนจริง หรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 

อเนก  พ. อนุกูลบุตร  (2547: 60)  การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่ง
สําเร็จรูปหรือระบบใดๆ อยางแยกแยะใหคนพบความจริงที่แฝงในรูปขององคประกอบ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ และหลักการที่องคประกอบคุมกันอยูเปนสิ่งสําเร็จรูปหรือ
เปนระบบอยูได 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2549: 5)  การคิดวิเคราะหหมายถึง  
การระบุเร่ืองหรือปญหา  จําแนกแยกแยะเปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยางเปนระบบ  ระบุ
เหตุผล  หรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล  และตรวจสอบขอมูล  หรือหาขอมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเพียงพอในการตัดสินใจ  แกปญหา  คิดสรางสรรค 

รัชเซลล (วิไลวรรณ  ปยปกรณ.  2535: 20;  อางอิงจาก  Russel. 1956: 281–282) ให
ความหมายการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่ง โดยผูคิดจะตองใหการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องราวตางๆวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

ดิวอ้ี (ชํานาญ  เอ่ียมสําอาง.  2539: 51; อางอิงจาก Dewey.  1933: 30) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะหวา หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรองโดยอธิบายขอบเขตของการคิด
วิเคราะหวาเปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่
มีความชัดเจน 

บลูม ( ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 41–44;  อางอิงจาก Bloom.  1956 ) 
ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของ
เหตุการณ เรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ 
อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 

ฮานนาฮ และ ไมเคิลลิส ( ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 55–56; อางอิง
จาก Hannah; & Michaelis. 1977) ใหความหมายการคิดวิเคราะหไววาเปนความสามารถใน
การแยกแยะสวยยอยของสิ่งตางๆเพื่อดูความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการของความ
เปนไป 

คลารก (สมนึก ปฏิปทานนท.  2542: 49; อางอิงจาก Clark.  1970: 11-13 ) อธิบายวา 
การคิดวิเคราะห คือการแยกสวนตางๆ และสรางความสัมพันธกับสวนนั้นๆวามีความสัมพันธ
กันอยางไร 

แบงค (สมนึก ปฏิปทานนท.  2542: 49; อางอิงจาก  Banks.  1985: 137-138 ) กลาว
วาการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะสวนตางๆของขอมูลและเปนการสราง
ความสัมพันธในแตละสวนของขอมูล 

กูด (วิลาวัลย เจริญพงศ.  2542:  12;  อางอิงจาก  Good.  1973: 680) ใหความหมาย
ของการคิดวิเคราะหไววา เปนการคิดอยางรอบคอบ ตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอางอิง 
เพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใช
กระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 

จากความหมายของการคิดวิ เคราะห  สรุปไดว า  การคิดวิ เคราะห  หมายถึง 
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ 
เรื่องราว เหตุการณ หรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญ 
ความสัมพันธ และหลักการอยางไร เพ่ือใหไดขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจและแกปญหา 
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3.2 ลักษณะการคิดวิเคราะห 
บุญชม  ศรีสะอาด   (2537)  กลาววาลักษณะของการคิดวิเคราะหแบงเปน 3 ลักษณะ 

คือ 
1.  การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ

เรื่องราว เน้ือหา หรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 
2.  การวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนตางๆ 
3.  การวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ

สวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณน้ันๆวา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่นๆ  (2544)   กลาววา  ลักษณะของการคิดวิเคราะห

ประกอบดวยลักษณะ 3 ลักษณะ ดังน้ี 
1.  การวิเคราะหหลักการ คือ ความสามารถในการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล 
2.  การวิเคราะหเน้ือหา คือ ความสามารถในการแยกขอมูล เน้ือเรื่องไดตามหลักเกณฑ 
3.  การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางองคประกอบและความสัมพันธของขอมูลในแต

ละองคประกอบ 
ศรินธร  วิทยะสิรินันท    (2544)   กลาววาลักษณะการคิดวิเคราะหประกอบดวย

ลักษณะดังตอไปน้ี 
1.  การวิเคราะหเน้ือหา หรือ ขอความ  ไดแก   การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบ

หรือเรียบเรียงใหงายตอการทําความเขาใจ การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมู
มาจัดลําดับ เรียงลําดับหรือจัดระบบใหงายแกการทําความเขาใจ 

2.  การวิเคราะหความสัมพันธของขอความหรือประเด็นตางๆ  ไดแก   ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางในแตละหมวดหมูในแงของความมากนอย ความสอดคลอง 
ความขัดแยง ผลทางบวก – ลบ ความเปนเหตุเปนผล 

3.  การวิเคราะหหลักการ  ไดแก   ความสามารถในการกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะ
วิเคราะห หรือคุณสมบัติรวมของกลุม ความสามารถในการกําหนดหมวดหมูในมิติความสามารถ
ในการแจกแจงขอมูลที่ มีอยูลงในหมวดหมู โดยคํานึงถึงเหตุการณการเปนสมาชิกหรือ
ความสัมพันธ ที่เกี่ยวของโดยตรง 

สุวิทย มูลคํา (2547: 23 – 24 )  กลาววา  ลักษณะการคิดวิเคราะหประกอบดวย
ลักษณะ 3 ลักษณะ คือ 

1. การวิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
สิ่งของ หรือ เรื่องราวตางๆ 

2.  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนสําคัญ
ตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 
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3.  การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสําคัญใน
เรื่องนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 

บลูม (Bloom.  1957: 148–150) ไดแบงลักษณะของการคิดวิเคราะหเปน 3 สวน ดังน้ี 
1.  การคิดวิเคราะหเน้ือหา ขอมูลตางๆที่ไดมานั้นสามารถแยกเปนสวนยอยได 

ขอความบางขอความเปนความจริง บางขอความเปนคานิยม และบางขอความเปนความคิดของ
ผูเขียน ซ่ึงการคิดวิเคราะหเน้ือหาประกอบดวย 

     1.1   ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆในขอมูล 
     1.2   การแยกแยะความจริงออกจากสมมุติฐาน 
     1.3   ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ 
     1.4   ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล

และของกลุม 
     1.5   ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ

ระหวางขอมูลหลักไดทั้งความสัมพันธของสมมุติฐาน และความสัมพันธระหวางขอสรุป ยัง
รวมถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานที่นํามาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ 
สามารถแยกไดดังน้ี 

     2.1   ความเขาใจความสัมพันธของแนวคิด ในบทความและขอความตางๆ 
     2.2   ความสามารถในการระลึกไดวามีสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น 
     2.3   ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมุติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือ

ขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมุติฐานนั้น 
     2.4   ความสามารถในการตรวจสอบสมมุติฐานที่ไดมา 
     2 .5  ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจาก

ความสัมพันธอ่ืนๆ 
     2.6   ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ

ขอมูลได 
     2.7   ความสามารถในการสืบหาความจริงของขอมูล 
     2.8   ความสามารถในการสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไม

สําคัญได 
3.  การคิดวิเคราะหหลักการเปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการ ในการคิด

วิเคราะหหลักการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค และมโนทัศน ซ่ึงการคิดวิเคราะห
หลักการ สามารถแยกไดดังน้ี 

    3.1   ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบตางๆ 

    3.2   ความสามารถวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
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      3.3   ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียน 
หรือลักษณะของการคิด ความรูสึกที่มีในงาน 

      3.4   ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนดานตางๆ 
      3.5   ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 
      3.6   ความสามารถในการรูแงคิด และทัศนคติของผูเขียน 
มารซาโน  (Marzano.  2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิดวิเคราะห เปน 5 ดาน 

ดังน้ี 
 1. ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และ

เหตุการณที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ 
 2. ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่

มีลักษณะคลายคลึงเขาดวยกัน  
 3. ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา 

และขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
 4. ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฏี มาใช

ในสถานการณใหม  
 5. ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคต

โดยใชความรู และประสบการณจากสถานการณเดิม 
จากความหมายของลักษณะการคิดวิเคราะห สรุปไดวา ลักษณะการคิดวิเคราะห 

ประกอบดวยลักษณะ 3 ลักษณะ ดังน้ี 
1. การวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหา เปนความสามารถในการจําแนก สรุปความรู 

บอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและขอคิดเห็น หาสวนประกอบที่สําคัญ บอกความเหมือน
ความแตกตาง สาเหตุและสาระสําคัญของเร่ืองราวเนื้อหาตางๆ 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดเหตุผลตางๆ
ระหวางองคประกอบ ความสามารถในการเปรียบเทียบขอมูล ความสอดคลอง ความขัดแยง 
ความเปนเหตุเปนผลของขอมูลและเรื่องราว 

3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธระหวาง
องคประกอบขอมูล และกําหนดเกณฑระบุวัตถุประสงค ประเด็นสําคัญ ทัศนคติ โดยคํานึงถึง
เหตุการณที่เกี่ยวของโดยตรงวามีโครงสรางของเรื่องราวและขอมูลโดยอาศัยความสัมพันธของ
หลักการใด และสามารถนําขอมูลมาคาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได 
 3.3  ทักษะองคประกอบของการคิดวิเคราะห 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะดังตอไปน้ี 
ปราณี โพธิสุข  (ศิริกาญจน โกสุม; และ ดารณี คําวัจนัง.  2546: 51-56;  อางอิงจาก 

ปราณี  โพธิสุข.  2540 ) กลาววา ทักษะยอยในการคิดวิเคราะหประกอบดวย 
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 1. การสังเกต เปนทักษะขั้นตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติและทางสังคม 
โดยฝกใหผูเรียนรูจักการสังเกตทั้งทางตรง และทางออม การฝกสังเกตจะชวยใหผูเรียนฝกการ
เฝาดูรายละเอียดของสถานการณตางๆ พฤติกรรมของคน วัตถุสิ่งของรายงาน หรือบุคคล 
 2. การวัดและการใชตัวเลข เปนการฝกโดยการคิดคํานวณและการสังเกตเพื่อประมาณ
การ 
 3. การจําแนกประเภท เปนการจัดประเภทของคน สัตว สิ่งของ ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ตามเกณฑ สี รูปราง อายุ ขนาด ลักษณะคลายคลึงหรือ
แตกตาง 
 4. การสื่อสาร เปนการสังเกตจากการ ฟง พูด อาน เขียน รวมทั้งการแสดงออกทาง
หนาตา ทาทาง ใหมีความสามารถรับรูและสงขาวสาร ความรูสึก แนวคิด หรือปญหาตางๆกับ
ผูอ่ืน 
 5. การใชความสัมพันธระหวางระยะทาง – เวลา เปนความสัมพันธของเวลาในการ
ลําดับเหตุการณจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธของวัตถุ สิ่งของ สถานที่ บุคคลซึ่งสัมพันธกัน
ในแงของเวลาระยะทาง การลําดับเหตุการณตางๆตามลําดับกอนหลังที่สัมพันธกัน ความใกล
ไกลของระยะทาง 
 6. การทํานาย เปนการคาดการณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ
มากกวาการเดา เพราะมีหลักฐานตางๆอยางรอบคอบ หรือการสังเกตการณสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยาง
ตอเน่ือง จนม่ันใจวาเมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลว จะเกิดอีกเหตุการณหน่ึงตามมา 
 7. การอางอิง เปนการลงความคิดเห็น โดยพิจารณาจากหลักทั่วไปไปสูเร่ืองเฉพาะ เปน
การแสดงนัย หรือการลงสรุป หรือการตัดสินหาสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง 
 8. การนิยามปฏิบัติการ เปนการกําหนดความหมายหรือการอธิบายสถานการณบางสิ่ง
บางอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไดงายขึ้น 
 9. การแปลความหมายของขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาแปลความหรือ 
ตีความหมายโดยวิธีการตางๆ 

10. การตั้งสมมุติฐาน เปนการคาดเดา หรือคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับ
สาเหตุหรือผลที่จะเกิดขึ้น แลวทดสอบวาสมมุติฐานใดถูกตองที่สุดโดยการสังเกตการณ หรือ
การศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือตั้งสมมุติฐานใหม 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544: 17) กลาววา  ความสามารถในการคิดวิเคราะห
ประกอบดวยทักษะตอไปน้ี 

1. ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 
2. ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ และแบบแผนขององคประกอบนั้น 
3. ทักษะการจับใจความสําคัญ 
4. ทักษะการคนหา และระบุความผิดพลาด 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 44) กลาววา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะหประกอบดวยทักษะตอไปน้ี 
 1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
 2. การกําหนดหมวดหมู หรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยาง
หน่ึงหรือทั้งสองอยางไดแก 
     2.1 ความรูหรือประสบการณเดิม 
     2.2 การคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของกลุมขอมูลบางกลุม 
 3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
 4.การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง 
เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
 5. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ หรือจัดระบบใหงาย
แกการทําความเขาใจ 
 6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมู ในแงของความมาก – นอย ความ
สอดคลอง – ความขัดแยง ผลทางบวก – ทางลบ ความเปนเหตุ – เปนผล ลําดับความตอเน่ือง 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26–30) กลาววา  ความสามารถในการคิดวิเคราะห
ประกอบดวย 
 1. การสังเกต เปนการรับรูสิ่งหรือปรากฏการณตางๆ และสามารถบอกไดถึงคุณสมบัติ 
องคประกอบ ความละเอียด ความแตกตางและจุดที่นาสนใจของสิ่งที่ตองการวิเคราะห 
 2. การตีความ หมายถึง  การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกสิ่งที่เราตองการ
วิเคราะห เพ่ือแปลความสิ่งที่ไมไดบอกโดยตรง เพ่ือหาความหมายที่แทจริง และสรางความรู
ใหม 
 3. การทําความเขาใจโดยอาศัยความรูเดิม เปนสิ่งที่กําหนดของเขตของการวิเคราะห 
แจกแจง และจําแนกองคประกอบยอย หมวดหมู และจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือหาผลของสิ่งที่
จะวิเคราะห 
 4. การเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล เปนการพิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ 
ระหวางรายละเอียด เพ่ือหามิติหรือแงมุม หรือบอกความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งสองในแตละมิติ 
 สุวิทย มูลคํา  (2547: 14)  การคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะ ดังตอไปน้ี 
 1. ความรูความเขาใจโดยใชความรูเดิม เปนพ้ืนฐานในเรื่องที่จะวิเคราะห เพราะจะ
กําหนดขอบเขตการวิเคราะห การจําแนกแจกแจงองคประกอบ จัดหมวดหมูลําดับความสําคัญ
หรือหาสาเหตุเรื่องรวมเหตุการณใหชัดเจน 
 2. ความสามารถในการตีความ เปนการรับรูขอมูลทางประสาทสัมผัส สมองจะตีความ
ขอมูลโดยวิเคราะหเทียบเคียงกับความทรงจํา หรือความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น 



 33 

 3. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล เปนการคนหาคําตอบหรือความ
นาจะเปน วามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้น จะสงผลกระทบอยางไร ซ่ึงสมองจะ
พยายามคิดเพื่อหาขอสรุปความรูความเขาใจอยางสมเหตุสมผล 
 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห จากนักการศึกษา
และนักจิตวิทยา เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับ
งานวิจัยน้ีไดอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยไดสรุป 5 ดานตามแนวคิดของมารซาโนหลอมรวมกับ 
3  ลักษณะของบลูม  เพราะทฤษฎีการคิดของบลูมเม่ือบูรณาการกับทฤษฎีการคิดของมารซาโน 
พบวา 5 ดานของขั้นวิเคราะหของมารซาโนสอดคลองกับ 3 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
ของบลูม ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
 
    ความสามารถการคิดวิเคราะห  

ทฤษฏีการคิดของบลูม 
(Bloom’s  Taxonomy) 

ทฤษฏีการคิดของมารซาโน 
(Marzano’s  Taxonomy) 

1.การวิเคราะหเน้ือหา 1.ดานการจําแนก 
2.ดานการจัดหมวดหมู 

2.การวิเคราะหความสัมพันธ 3.ดานการสรุป 
3.การวิเคราะหหลักการ 4.ดานการประยุกต 

5.ดานการคาดการณ 
ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดความสามารถการคิดวิเคราะห 

 
ที่มา :   1. Bloom Benjamin; & et al.  (1956). Taxonomy of Educational Objectives   
                 Book1:Cognitive  Domain. pp. 201 – 207 
          2. Marzano Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational   
                Objectives. p. 60. 
 ทฤษฎีการคิดของบลูม และทฤษฎีการคิดของมารซาโน ในขั้นการคิดวิเคราะห สามารถ
หลอมรวมไดดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหเน้ือหาของบลูมกับการคิดวิเคราะหดานการจําแนกและการจัด
หมวดหมูของมารซาโน เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆออกเปนแตละสวน
อยางมีหลักเกณฑและเปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันเขาดวยกัน 
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธของบลูมกับการคิดวิเคราะหดานการสรุปของมารซาโน 
เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลเกาและขอมูลใหมไปสูการสรุป
อยางมีเหตุผล 
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  3. การวิเคราะหหลักการของบลูมกับการคิดวิเคราะหดานการประยุกต  และการ
คาดการณของมารซาโน  เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชใน
สถานการณใหม และในการคาดการณ  คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได 
 การพัฒนาความสามารถการคิดของนักเรียนจําเปนตองพัฒนาตั้งแตทักษะพื้นฐานกอน
จนการคิดขั้นสูง และการคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหและวิชาภาษาไทยเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตอง
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดตอไป 

3.4 แนวทางการจัดกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห 
โรเบิรต เจ สเติรนเบิรก  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์.  2546: 32-35; อางอิงจาก  Robert 

J. Sternberg. 1996) อธิบายวา ปญญาแหงความสําเร็จ คือ การผสมผสานความสามารถ
ทางการคิด 3 ดาน คือ ดานวิเคราะห ดานสรางสรรค และดานปฏิบัติ ที่จะชวยใหประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ตามแนวทางของสังคมและวัฒนธรรมตามมาตรฐานและความคาดหวังที่และ
ผูอ่ืนในสังคมยึดถือ ความสามารถทางการคิดดานวิเคราะห คือ การที่นักเรียนวิเคราะห ประเมิน 
เปรียบเทียบ พิจารณาความเหมือนความแตกตาง ความสามารถทางการคิดดานสรางสรรค คือ 
การที่นักเรียนคิดประดิษฐ คนพบ สรางแนวคิดใหม และความสามารถทางการคิดดานปฏิบัติ 
คือ การที่นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปลงมือปฏิบัติ หรือ ประยุกตใช นักเรียนที่มีความสามารถจะรู
จุดเดนหรือจุดแข็งของตน และใชจุดเดนนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด และในขณะเดียวกันก็ยอมรับ
และรูจุดออนของตนเอง และสามารถปรับปรุงแกไขจุดออนน้ัน ซ่ึงนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการคิดนั้น สามารถประเมินจากผลงาน การแสดง และการกระทํา 

ดังนั้นการฝกฝนใหนักเรียนคิดในการจับประเด็น การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ การใช
เหตุผล การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล การจําแนกแจกแจง การตีความขอมูลที่ไดรับ การ
วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เพ่ือใหสามารถประเมินและตัดสินใจเรื่องที่คิดได
อยางถูกตองและสมเหตุสมผล เปนความสามารถการคิดเชิงวิเคราะหที่นักเรียนสามารถจําแนก
แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆวามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร 
ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงความสัมพันธอยางไร เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่
เกิดขึ้น โดยการแตกสิ่งนั้นออกเปนสวนยอยๆและแจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบยอยๆ
ทั้งหมด อาจจะจัดแยกเปนหมวดหมู หรือตามลําดับความสําคัญเพ่ือใหเห็นทุกองคประกอบ
อยางครบถวน และตรวจสอบโครงสรางของสิ่งน้ันเพ่ือทําความเขาใจวาสวนตางๆในแตละ
สวนยอยนั้นประกอบกันขึ้นมาไดอยางไร 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.  (2546: 12 – 22) กลาววา การคิดเชิงวิเคราะหเกี่ยวของ
โดยตรงกับความสามารถในการใชเหตุผล เพราะสมองซีกซายจะตีความขอมูลที่ไดรับ โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ันในความทรงจํา จากนั้นสมองจะทําการจําแนก
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แยกแยะความเหมือนและความแตกตางของขอมูลที่ไดรับ พยายามโยงเหตุและผลของเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นเพ่ือทําความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น สมองจะพยายามสืบคนหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางสิ่งที่ปรากฏกับความรูความเขาใจที่มีอยู และพยายามหาความนาจะเปนของสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น เพ่ือคาดการณอนาคตโดยเชื่อมโยงขอมูลตางๆเขาดวยกันไดอยางรวดเร็ว ทําให
ประเมินและตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางถูกตองและทันทวงที เปนประโยชนตอการประเมินและ
ตัดสินใจวาจะทําสิ่งใดจึงจะคุมคามากกวากัน การคิดวิเคราะหจึงเปรียบเสมือนการเห็นผลของ
บางสิ่งบางอยาง แตยังไมดวนสรุปวาผลลัพธน้ันเกิดจากสาเหตุใด มีองคประกอบใด มีความเปน
หมายอยางไร แตพยายามหาขอเท็จจริงที่ถูกตองวาผลลัพธที่เห็นนั้นเกิดจากสาเหตุที่แทจริงคือ
อะไร โดยมาจากสมมติฐานวา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นยอมมีที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผล และมี
องคประกอบยอยๆซอนอยูภายใน ซ่ึงอาจจะสอดคลองหรือตรงกันขามกับสิ่งที่ปรากฏภายนอก 
ดังน้ัน การจะเขาใจสภาพที่แทจริงจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามวา สิ่งน้ีเปนมา
จากอะไร และเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น กอนที่จะสรุปความหรือตัดสินใจบางอยางเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น การคิดวิเคราะหชวยใหคนพบขอเท็จจริง หรือขอสรุปที่ถูกตองเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ  
 วัชรา เลาเรียนดี (2549: 25 - 26) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการคิดไวดังน้ี  
 1.  จัดกิจกรรมแบบรวมมือกันใหทํากิจกรรมที่สมาชิกสามารถพูดคุยกันไดทั่วถึง 
 2.  จัดกิจกรรมใหแกปญหามากกวาการคิดคํานวณตามปกติ 
 3.  จัดกิจกรรมที่ใหหาคําตอบไดหลากหลายมากกวาการจัดกิจกรรมที่ใหหาคําตอบ
เพียงคําตอบเดียว 
 4.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชแกปญหา ใชความคิด การปฏิบัติหลายๆแบบเพื่อให
เรียนรูอยางมีความสุข 
 5.  จัดกิจกรรมที่ไมเฉพาะเจาะจงนักเรียนเพศใดเพศหนึ่ง 
 6.  ใชคําถามที่สงเสริมทักษะการคิดระดับสูง 
 7.  ใชวิธีวัดและประเมินผลหลายๆวิธีที่สอดคลองตามเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู  
 3.4.1  ลักษณะกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการคิด 
 1.  ใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเรื่องตางๆ หรือความคิดรวบยอดตางๆ ฯลฯ 
 2.  ใหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของสิ่งตางๆความคิด นิยาม 
เหตุการณ หรือสิ่งของตางๆ ฯลฯ 
 3.  ใหจําแนก จัดประเภท จัดกลุมสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด ฯลฯ 
 4.  ใหประเมินผล ตัดสินคุณคาสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ 
 5.  ใหจัดลําดับเหตุการณ ความสําคัญของเร่ืองราวตางๆ 
 6.  ใหระบุขอเท็จจริง คํา หรือคําพูดที่ถูกตองและไมถูกตอง หรือเรื่องที่ไมจริง 
 7.  ใหระบุขอเท็จจริง ความจริง และที่เปนขอความคําพูด ความคิดเห็น 
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 8.  ระบุขอความที่แสดงความโนมเอียงทางฝายใดฝายหนึ่ง หรือที่แสดงถึงอคติตอเรื่อง
ใด หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 9.  ใหนิยาม คําอธิบาย และบอกสาเหตุ 
 10. ระบุเหตุและผล ทาทายผลที่จะเกิดขึ้น 
 11. ใหลงความคิดเห็น ขอสรุป หรือขอสรุปที่มีเหตุผล 
 12. ใหสรุปโดยทั่ว ๆ ไป หรือใหขอสรุปที่นํามาใชไดโดยทั่วไป 
 13. ใหแปลความหมาย หรือตีความหมายขอความตางๆ 
 14. ใหระบุใจความสําคัญ (Main Idea) รายละเอียดและสวนที่เปนแนวคิดสนับสนุน 
(Supporting Idea)  
 15. ใหสรุปโดยสังเขป เขียนบทสรุป (Summary) 
 16. ใหตัดสินใจ โดยพิจารณาเลือก ดวยเหตุผล 
 17. ใหแกปญหา 
 กิจกรรมการฝกคิดยังมีนอกเหนือจากนี้ อีกมากเพื่อที่จะนําไปสูการสงเสริมและ
พัฒนาการคิดระดับที่สูงขึ้นไป แตกิจกรรมที่ฝกคิดดังที่กลาวมาแลวน้ันสามารถใชไดกับผูเรียน
ทุกระดับชั้นและควรใหผูเรียนฝกอยางสม่ําเสมอ  อาจใชเน้ือหาสาระและระดับชั้นของผูเรียน
เปนหลักในการจัดกิจกรรมและควรเริ่มจากการใชความคิดในเรื่องงายๆ ไมซับซอนกอน  
  

3.4.2 เทคนิควิธีของกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางการคิด 
         3.4.2.1  การจัดกรอบมโนทัศน (Concept Mapping Technique) เปนกิจกรรมที่
นักเรียนแสดงความสัมพันธของมโนทัศนของเรื่องใดเร่ืองหนึ่งอยางมีระบบและเปนลําดับขั้น 
โดยอาศัยคําหรือขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ เปนไปอยางมี
ความหมาย ซ่ึงอาจมีทิศทางเดียว สองทิศทาง หรือมากกวา (สุวิทย  มูลคํา;  และอรทัย  มูลคํา.  
2547: 174 – 201) ผังมโนทัศนหรือแผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือสําคัญที่แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการคิดของนักเรียนจนสามารถอธิบายออกเปนภาพใหผูอ่ืนเขาใจได ซ่ึงกรอบมโนทัศน
น้ีจะชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเกิดความคิดรวบยอด (วัชรี เอกโทชุน.  2544: 47) 
         3.4.2.2  การใชเทคนิคการตั้งคําถาม (Questioning Method ) กิจกรรมการใช
คําถามเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาการกระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอน
คําถามในลักษณะตางๆที่เปนคําถามกระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการคิด คําถามที่ใชสําหรับ
การพัฒนาการคิดวิเคราะหสามารถดําเนินการเปนลําดับตามระดับของพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive  domain) คือการมีความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคา เพราะพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยเนนผลทางปญญา (Intellectual outcome) 
ผูเรียนจะไดพัฒนาการคิดตั้งแตระดับต่ํา คือการแสดงความรูไปจนถึงระดับสูงสุด คือ การ
ประเมินคาความคิดและคุณภาพของขอมูล  (นิรมล ศตวุฒิ.  2548: 90–109) ครูผูสอน
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จําเปนตองฝกฝนพัฒนาทักษะการใชคําถาม สามารถตั้งคําถามใหชัดเจน ตรงตามจุดประสงค 
คิดคําถามไดหลากหลาย กวางขวางหลายแงหลายมุม ชวยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและสรุป
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล (พจนา ทรัพยสมาน.  2549: 67-79)  
         3.4.2.3   การใชกรณีศึกษา (Case Study Method) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูกรณีหรือเรื่องราวตางๆ ซ่ึงอาจเปนเรื่องจริงหรือสมมุติขึ้นจากความเปนจริง โดยมี
การรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมอง กวางขึ้น (สุวิทย มูลคํา;  
และอรทัย มูลคํา.  2547: 93–99 ) 
 นอกจากนี้แลว  การพัฒนาความสามารถการคิดจะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
บันทึกการเรียนรู  บันทึกขอสงสัย  ความรูสึกสวนตัวความคิดที่เปลี่ยนไป  ถามตนเองในการ
วางแผนจัดระเบียบคิดไตรตรองในเรื่องที่เรียนรูของตน  และประเมินตนเองเพื่อประเมิน
ความคิดและความรูสึกของตนเอง ( คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2549: 15) 
 3.5  กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
         3.5.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
                    3.5.1.1  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
       วีทอสกี้(Vygotsky)  นักจิตวิทยาชาวรัสเซียและเปยเจท (Piaget) เปนนัก
ทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธนิยม (Cognitivism) ใหความสนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเชาว
ปญญา กระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา ซ่ึงกระบวนการรูคิดหมายถึงกระบวนการ
ของสมองในการปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บและใชขอมูลที่รับเขามาทางประสาท
สัมผัส การบอกความหมายของสิ่งที่รับรู ความหมายของสิ่งเดียวกันสําหรับแตละคนยอมตางกัน
ตามประสบการณ แนวคิดดังกลาวเปนรากฐานสําคัญของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(ทิศนา  แขมมณี.  2545: 90-98) 
 การประยุกตใชทฤษฎีในการเรียนการสอน 
 1. ผลการเรียนรูมุงเนนที่กระบวนการสรางความรู ผูเรียนตองฝกฝน การสรางความรู
ดวยตนเอง 
 2. เปาหมายการเรียนรูเปลี่ยนจากการถายทอดสาระความรูที่ตายตัวเปนการเรียน
วิธีการเรียนรู 
 3. ผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ไดจัดกระทํา ศึกษาสํารวจ ลองผิดลองถูก จน
เกิดเปนความรูความเขาใจ 
 4. ใหผูเรียนไดใชปฏิสัมพันธทางสังคมเพื่อการรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง
ความรูรวมกัน 
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 5. ผูเรียนเปนผูเลือกที่ตองการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแกปญหาการเรียน
ของตนเอง 
 6. ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอดความรูเปนผูอํานวยความสะดวกชวยเหลือ
ผูเรียนในการเรียนรู การเรียนรูเปลี่ยนจากการใหความรูเปนการใหผูเรียนสรางความรู 
 7. การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีที่หลากหลาย ยืดหยุน 
                3.5.1.2  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 
(Constructionism) 
                           การสรางสรรคชิ้นงานมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเปยเจท (Piaget) เชนเดียวกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงเพเพอรท 
(Papert) แหงสถาบันเทคโนโลยี แมสซาซูเซตส เปนผูพัฒนาขึ้น การเรียนรูเกิดจากการสราง
พลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิดและนํา
ความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็น
ความคิดนั้นออกเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เม่ือผูเรียนสรางสิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมา ก็หมายถึงการสราง
ความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายตอผูเรียน จะอยู
คงทนไมลืมไดงาย สามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนไดดี และเปนรากฐานให
สามารถสรางความรูใหมไดอยางไมมีที่สิ้นสุด (ทิศนา  แขมณี.  2545: 96-98) 
 การประยุกตใชทฤษฎีในการเรียนการสอน 
 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน มีจุดเนนที่การใชสื่อ
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมชวยใหผูเรียนสรางสาระการเรียนรู และผลงานตางๆดวย
ตนเอง ในบรรยากาศที่มีทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ใหผูเรียนที่มีวัย 
ความถนัด ความสามารถและประสบการณแตกตางกันไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันสรางสรรค
ความรูและผลงาน  
 3.5.1.3  ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
 การดเนอร (Gardner) เสนอแนวคิดเรื่องเชาวปญญาในมิติที่แตกตางจากเดิมที่มอง
เชาวนปญญาที่มิใชแตความสามารถดานภาษาหรือคณิตศาสตร แตเปนความสามารถดานตางๆ 
8 ดาน ซ่ึงเปนที่ยอมรับและไดรับความสนใจอยางมากมาย  เชาวนปญญาเปนความสามารถใน
การแกปญหาในสภาพแวดลอมตางๆ หรือการสรางสรรคผลงานตางๆ ความสามารถของบุคคล
มี 8 ประการ บุคคลทุกคนมีความสามารถทุกดาน แตมีอยูในระดับไมเทากัน และมักจะมี
ความสามารถอยางนอยหน่ึงดานเดนกวาดานอ่ืน  นอกจากนี้ยังพบวาบุคคลตองใช
ความสามารถทุกดานในการดํารงชีวิตและความสามารถนั้นไมไดแยกจากกัน แตมีความ
เกี่ยวพันกัน เชาวนปญญาทั้ง 8 ดาน ตามแนวคดิของการดเนอร มีดังน้ี 
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 1. เชาวนปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) แสดงออกทางความสามารถใน
การอาน การเขียน การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผูอ่ืน การใชคําศัพท การแสดงออกของ
ความคิด การประพันธ การแตงเรื่อง การเลาเรื่อง เปนตน 
 2. เชาวนปญญาดานคณิตศาสตรหรือการใชเหตุผลเชิงตรรกะ (Logicalmathematical 
Intelligence)  ผูที่มีความสามารถดานนี้ มักจะคิดโดยใชสัญลักษณ มีระบบระเบียบในการคิด 
ของการคิดวิเคราะห แยกแยะสิ่งตางๆใหเห็นชัดเจน ชอบคิดและทําอะไรตามเหตุผล เขาใจสิ่งที่
เปนนามธรรมไดงาย 
 3. เชาวนปญญาดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) แสดงออกความสามารถ
ทางดานศิลปะ การวาดภาพ การสรางภาพ การคิดเปนภาพ การเห็นรายละเอียด การใชสีใน
การสรางสรรคงานตางๆ และมักจะเปนผูมองเห็นวิธีแกปญหาในมโนภาพ 
 4. เชาวนปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) แสดงออกความสามารถในดาน
จังหวะ การรองเพลง การฟงเพลงและดนตรี การแตงเพลง การเตน และมีความไวตอการรับรู
เสียงและจังหวะตางๆ 
 5. เชาวนปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (Bodily – Kinesthetic 
intelligence) แสดงความสามารถทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ในการเลนกีฬา และเกม
ตางๆ การใชภาษาทาทาง การแสดง เปนตน 
 6. เชาวนปญญาดานการสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal Intelligence) ความสามารถที่
แสดงออกทางดานนี้คือการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานกับผูอ่ืน การเขาใจและเคารพผูอ่ืน 
การแกปญหาความขัดแยง และการจัดระเบียบ ผูที่มีความสามารถดานนี้จะมีความไวตอ
ความรูสึกและความตองการของผูอ่ืน มีความเปนมิตร ชอบชวยเหลือผูอ่ืนและใหคําปรึกษาแก
ผูอ่ืน 
 7. เชาวนปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) บุคคลที่มี
ความสามารถในการเขาใจตนเอง มักเปนคนที่ชอบคิด พิจารณาไตรตรอง และทําความเขาใจถึง
ความรูสึกและพฤติกรรมของตนเอง มักเปนคนที่ม่ันคงในความคิดและความเชื่อตางๆ จะทํา
อะไรมักตองการเวลาในการคิดไตรตรอง และชอบที่จะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ 
สติปญญาทางดานนี้มักเกิดรวมกับสติปญญาดานอ่ืนมีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางเชาวนปญญา
อยางนอย 2 ดานขึ้นไป 
        8. เชาวนปญญาดานเขาใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) เปนความสามารถในการ
สังเกตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การจําแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู สิ่งตางๆรอบตัว บุคคลที่มี
ความสามารถทางดานนี้จะเปนผูรักธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติ ตระหนักในความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมรอบตัว และมักจะชอบและสนใจสัตว ชอบสัตวเลี้ยง เปนตน 
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การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
 1.  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสงเสริมเชาวนปญญารอบดานไมเนนเพียงดาน
ใดดานหนึ่ง 
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมพัฒนาการ
ในแตละดานที่แตกตางตามความเหมาะสม 
 3.  ใหผูเรียนใชความสามารถที่แตกตางหลากหลายใหเปนประโยชนในการเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 
 4.  ประเมินความสามารถของผูเรียนดวยสถานการณที่ตองใชความสามารถหลายๆ
ดานในการแกปญหา 

3.5.2  ลักษณะสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง  (พจนา ทรัพยสมาน.  2549: 16-25)  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
 1 .   ยึดหลักการจัดการ เรียนรู ตามแนวทฤษฎีการสร างความรู ด วยตนเอง
( Constructivism)  ทฤษฏี ก า รส ร า ง คว ามรู ด ว ยตน เ อ ง โดยกา รส ร า ง ส ร รค ชิ้ น ง าน 
(Constructionism) และทฤษฏีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences)    
 2.  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองมี
ขั้นตอนใหผูเรียนเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับขั้น 5 ขั้นคือ 
      ขั้นที่ 1  จุดประกายความสนใจ เปนกิจกรรมสรางความรูสึกอยากรูอยากเรียน ทํา
ใหผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
      ขั้นที่ 2  วางแผนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง
โดยรวมกันกําหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู ประเด็นเนื้อหายอย แนวทางการบันทึกและ
สรุปผลการเรียนรูพรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู 
      ขั้นที่ 3  ลงมือเรียนรูตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควา ศึกษา
รวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว ฯลฯ เพ่ือแสวงหาและคนพบ
ความรู ขอคิดแนวทางการปฏิบัติฯลฯ ดวยตนเอง 
      ขั้นที่ 4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดนําขอมูลคนพบที่ไดจาก
การเรียนรู มารวมกันวิเคราะหอภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคา สรุป
ความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญ แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
      ขั้นที่ 5  จัดทําชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู คือการที่ผูเรียนนําความรู ขอ
คนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจพรอมทั้งบอก
เรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเรียนรู แสดงความรูสึกตอผลงาน แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซ่ึงกันและกัน 
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3.  กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและจัดสภาพบรรยากาศที่เอ้ือตอ
ประสิทธิภาพการเรียนรูดังน้ี 

    1.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของแตละแผนที่มุงการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้ง
ดานความรู ความคิด เจตคติและทักษะกระบวนการ 

    2.  การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูเปนหัวเรื่องใหญใหผูเรียนมีสวนเปนผูกําหนด
รายการเนื้อหาสาระยอยตามความถนัดความสนใจดวยตนเอง 

    3.  การกําหนดเวลาเรียนรูใหเพียงพอที่ผูเรียนจะมีกระบวนการคิด การปฏิบัติตลอด
แนวทางเพื่อแสวงหาและคนพบความรูของตนเอง 

    4.  ใหโอกาสผูเรียนเลือกนํากระบวนการเรียนรู และวิธีเรียนรูที่หลากหลายมาใชตาม
ความเหมาะสมโดยมีครูทําหนาที่ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะห จําแนกเปรียบเทียบ 
ประเมินจัดลําดับ เพื่อตัดสินใจเลือกกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม 

    5.  การสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถรอบดานตามทฤษฎีพหุปญญาเปน
เครื่องมือในการเรียนรูและนําเสนอผลการเรียนรูของตนเอง 

    6.  การกําหนดวิธีการประเมินตามสภาพจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยให
ผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองเปนรูปแบบที่มุงพัฒนาความสามารถรอบดานของ
ผูเรียน ทั้งดานความรู ความคิด เจตคติ ทักษะกระบวนการ และการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
ซ่ึงการประเมินเพ่ือใหทราบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนจึงตองใชกระบวนการประเมินอยาง
ตอเน่ืองดวยเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง 

จากกิจกรรมที่พัฒนาและสงเสริมการคิดดังกลาวสรุปไดวา กิจกรรมการพัฒนาการคิด
จะตองฝกใหเด็กใชความคิด  มีการปฏิบัติหลายๆแบบเพื่อใหเรียนรูอยางมีความสุขและจัด
กิจกรรมใหนักเรียนหาคําตอบไดหลากหลายและเริ่มจากการคิดเรื่องงายๆไมสลับซับซอนกอน
และสงเสริมการคิดโดยใชกิจกรรมที่หลากหลายมีการบูรณาการระหวางกระบวนการเรียนรูแบบ
ตางๆซึ่งมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวย
ตนเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาการคิดโดยใช
กิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองและมีการใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
สามารถพัฒนาการคิด เจตคติ และกระบวนการทํางานของนักเรียนโดยใชวิธีการประเมินตาม
สภาพจริง 

3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิด 
 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ  (2530 : 103 – 110) ไดศึกษาผลการฝกความสามารถทางสมอง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกความสามารถ
พ้ืนฐานทางสมอง 4 ดาน คือ การสังเกต การประยุกต การวิเคราะห และการสังเคราะห ผล
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การศึกษาพบวากลุมที่ไดรับการฝกความสามารถทางสมอง มีการพัฒนาคุณภาพการคิดดีกวา
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 ศุภพงษ อยูทอง  (2531: 44–49) ไดศึกษาอิทธิพลของคําถามขั้นวิเคราะหที่สงผลตอ
พฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบวิธีการใชคําถามในการเรียนการสอนสองแบบคือ การใชคําถามขั้น
วิเคราะหโดยมีคําถามขั้นต่ํากวาขั้นวิเคราะห (รูจํา เขาใจ นําไปใช) ไมเกิน 30 เปอรเซ็นต กับ
การใชคําถามขั้นต่ํากวาขั้นวิเคราะห (รูจํา เขาใจ นําไปใช) ที่มีผลตอพฤติกรรมการคิดแบบ
วิเคราะหในวิชาสังคมศึกษา โดยอาศัยการจําแนกพฤติกรรมการคิดตามทัศนะของบลูมเปน
แนวทางในการสรางคําถามกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายและแบงออกเปนสอง
กลุมดวยแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะหในวิชาสังคมศึกษาและทําการสอนโดย
กลุมทดลองสอนดวยแผนการสอนที่ใชคําถามการคิดแบบวิเคราะห และกลุมควบคุมสอนดวย
แผนการสอนที่ใชคําถามไมถึงขั้นวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการคิด
แบบวิเคราะหดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วิไลพร คําเพราะ  (2539: 94–106) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหวิจารณ ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีที่มุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 จิต นวนแกว  (2543: 144–145) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการคิดชั้นสูงใน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มี
ความสามารถดานการคิดขั้นสูงในภาพรวมของการคิด 5 ประเภท ไดแก การคิดสรางสรรค การ
คิดวิจารณญาณ การคิดประเมินผล การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตรายประเภทไมแตกตางกัน ยกเวนดานการคิดประเมินผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: 106) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการ
สอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช
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กิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อุไร มะวิญธร (2543: 82–88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด
วิเคราะหเชิงวิจารณญาณ และพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ไดรับการสอนดวยการใหประสบการณกับคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สวนการคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการทํางานกลุมของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะสมาชิกในกลุมไดเรียนรูการมีสวนรวม
ในการทํางานกลุมจนไดรับความสําเร็จ 
 ฤทัยวรรณ คงชาติ (2544: 90–96) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะหเชิงอธิบาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
ดวยการสอนโดยใชเทคนิคการจัดผังลายเสนและการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง ผล
การศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนโดยใชเทคนิคการจัดผังลายเสนและนักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการ
คิดวิเคราะหเชิงอธิบาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จงรักษ ตั้งละมัย (2545: 48–51) ไดศึกษาผลการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหาตางกัน
ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดอเนกนัยที่มีเน้ือหาเปนรูปภาพกับภาษามีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียนที่ไดรับการฝก
ความคิดอเนกนัยที่มีเน้ือหาเปนสัญลักษณกับรูปภาพ และเนื้อหาเปนสัญลักษณกับภาษา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียน
ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และ
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู และ
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหาตางกันกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 รอสแมน (Rosman. 1966: 2126 –B) ไดศึกษาการคิดแบบวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คิดแบบวิเคราะหมากกวาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และยังพบอีกวา การคิดแบบวิเคราะหมีความสัมพันธในทางลบกับ
แบบทดสอบวัดสติปญญาของเวชเลอร(Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบับเติม
ภาพใหสมบูรณ (Picture Completion) การจัดเรียงรูป (Picture Arrangement) แตไมมี
ความสัมพันธกับแบบทดสอบที่เกี่ยวกับดานภาษา (Verbal test) นอกจากนั้นการคิดแบบ
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วิเคราะหยังมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ และมีความสัมพันธกับความพรอมการเรียนรูและ
แรงจูงใจอีกดวย 
 เนลสัน (Nelson. 1970: 2262–A) ไดทําการศึกษาการใชคําถามในวิชาวิทยาศาสตรกับ
นักเรียนเกรดหกทั้งหมด 4 ชั้นเรียน แตละชั้นเรียนมีครู 2 คน ซ่ึงครูหน่ึงใน 2 คน ไดผานการ
อบรมเร่ืองการใชเทคนิคการตั้งคําถาม ทุกชั้นเรียนไดมีการทดสอบกอนการทดลองและทําการ
ทดลองอยางตอเน่ืองเปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกต การ
วินิจฉัย การจัดหมวดหมู การจําแนก และการพิสูจน โดยการใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
ประกอบดวย 2 กลยุทธ กลยุทธแรกเปนการถามระดับต่ําเกี่ยวกับความจําในสิ่งที่สังเกต กล
ยุทธที่ 2 เปนการถามเริ่มจากระดับต่ําสูระดับสูงขึ้น เปนคําถามกระตุนใหคิดตอในดานการ
วินิจฉัยและการพิสูจน ซ่ึงการถามลักษณะนี้นักเรียนตองมีตัวอยางหรือพยานสนับสนุนการถาม 
ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ใชคําถามระดับสูงพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและการสังเกตทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพสูงกวากลุมที่ใชคําถามระดับต่ํา แตกลุมที่ใชคําถามระดับต่ํานักเรียนมี
ความรูดานหลักการทางวิทยาศาสตรสูงกวาในกลุมที่ใชคําถามระดับสูง 
 เรย (Ray. 1979: 3220–A) ไดศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของการใชคําถามระดับต่ํากับ
คําถามระดับสูงในการสอนวิชาเคมีที่มีความมีเหตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอยางมีเหตุผล
(Abstract Reasoning and Critical Thinking) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 
กลุมๆละ 54 คน โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด กลุมที่ 1 สอนดวยคําถามระดับต่ํา ผล
การศึกษาพบวา กลุมที่สอนดวยคําถามระดับสูงสามารถทําคะแนนจากแบบสอบถามในเรื่อง
ของความมีเหตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอยางมีเหตุผลไดมากกวาอีกกลุมหน่ึง 
 ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 3694–A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 
ผลการวิ จัยพบวา เ ม่ือไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 และ 6  มี
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับ
นักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษาสูงกวากลุมควบคุม 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิด พบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาความสามารถ
ทางดานการคิดระดับสูงดวยวิธีการสอนตางๆ สามารถพัฒนาความสามารถทางดานการคิดไดดี 
ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการสอนใหนักเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองโดยมีเทคนิคตางๆ 
ไดแกเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดมาใชแฟมพัฒนาความสามารถทางดานการ
คิดของนักเรียน 
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4.  เอกสารที่เก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
      4.1  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

 มีผูใหนิยามของการประเมินตามสภาพจริงไว ดังน้ี 
 กรมวิชาการ (2539: 16) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการ

สังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงาน และวิธีการที่นักเรียนทําเพื่อเปนพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจ ในการศึกษาผลกระทบตอผูเรียนเหลานั้น เนนการประเมินทักษะการคิดอยางซับซอน
ในการทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการ
ปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูคนพบและ
ผลิตความรู ไดฝกปฏิบัติเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือสนองจุดประสงคหลักสูตรและ
ความตองการของสังคมเปนการประเมินที่ใหความสําคัญกับพัฒนาการของผูเรียน อีกทั้งยังเปน
การประเมินอยางตอเน่ืองในขณะที่มีการดําเนินการเรียนการสอน 

 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ  (2539: 50) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง 
การวัดโดยเนนใหผูเรียนนําความรูแนวคิดในวิชาตางๆที่เรียนเพ่ือนํามาแกปญหาโดยใชทักษะ
การคิดที่ซับซอน (Complex Thinking) มากกวาที่จะถามความสามารถขั้นตน หรือ
ความสามารถยอยๆเปนการวัดผูเรียนโดยรวมทั้งความคิด เจตคติ และการกระทําไปพรอมๆกัน 

 สุวิทย มูลคํา   (2540: 2) กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง 
กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา จะเปนการ
ประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางาน ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติในสภาพจริงที่เกิดจากการเรียนการสอน  

 สมนึก นนธิจันทร  (2540: 73) การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่มุงเนนให
ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตางๆดวยการแสดงออกหลายๆดาน เพ่ือนําไปแกปญหาโดยใช
ทักษะกระบวนการคิดที่สลับซับซอนที่อยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลที่เปนจริงในทุกบริบทเทาที่จะ
เปนได 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน   (2544: 57–64) กลาววา   การประเมินตามสภาพจริงเปน
ภาพสะทอนของพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียนในสถานการณจริงแหงโลกปจจุบัน 
(Real World Situation) เนนทักษะกระบวนการเรียนรูใชเทคนิคในการประเมินที่หลากหลาย 
เพ่ือประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียน 

 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ  (2545: 27) กลาววา  การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การ
ประเมินผลที่ผูประเมินพยายามสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติ (Performance) ของผูถูกประเมิน
โดยตรง จะเนนการประเมินทักษะการคิดระดับสูงในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา 
และการประเมินตนเอง ความพยายามในการรวมมือซ่ึงคลายคลึงกับโลกของงานจริง เปนการ
วัดและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประเมินการทํางานและ
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การประเมินความกาวหนาการปฏิบัติงานเปนการสะทอนใหเห็นการสังเกต สภาพการทํางาน
ของบุคคลและสิ่งที่บุคคลไดปฏิบัติ 

 สุวิมล วองวาณิช (2546: 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจความรูความสามารถ และทักษะตางๆของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับ
ชีวิตจริงโดยใชเรื่องราว เหตุการณ สภาพจริงหรอืคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเรา
ใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทําหรือผลิต จากกระบวนการการทํางานตามที่
คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ 
และทักษะตางๆของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2548: 55)  กลาววา  การประเมินตามสภาพจริงเปนการ
ประเมินจากขอมูลหลากหลายที่เกี่ยวของกับผูเรียน  ซ่ึงจะตองใชวิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย  

สงบ ลักษณะ (2549: 1) กลาววา   การประเมินตามสภาพจริง คือกระบวนการวัดผล
การเรียนรูตามแนวทาง 3 ประการ คือ วัดครบถวนตามจุดประสงคของการเรียนรูไดจริง วัดได
ตรงกับความเปนจริง เปนการแสดงถึงพฤติกรรมที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนทั้ง
ความรู ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจ และมีเทคนิควัดผลที่เปน
พฤติกรรมที่แทจริงที่แสดงออกถึงความสามารถของผูเรียน ซ่ึงสังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน 
(Tasks)  
 จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริงที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การ
ประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินอยางตอเน่ืองที่มุงเนนใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ
เปนจริงตามสภาพความสามารถของผูเรียนที่มีอยู เนนทักษะกระบวนการคิดระดับสูงโดยใช
เครื่องมือที่หลากหลาย 
 4.2  ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 

      สุวิทย  มูลคํา  (2540: 3) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง  
ดังน้ี 

     1. เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งโรงเรียนบาน  และ
ชุมชน 
     2. เปนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกจริงๆ 
     3. เนนพัฒนาการผูเรียนอยางเดนชัด และใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของ
ผูเรียน 
     4. เนนการประเมินตนของผูเรียน 
     5. ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริงรวมทั้งการเชื่อมโยงการเรียนรู
ไปสูชีวิตจริง 
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   6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติหนาที่ในทุกดานทั้งที่
โรงเรียนบาน และชุมชนอยางตอเน่ือง 
   7. เนนคุณภาพของผลงานที่ผู เรียนสรางขึ้นซึ่งเปนผลจากบูรณาการความรู 
ความสามารถหลายๆดานของผูเรียน 
   8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง(ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน การคิด
วิเคราะห การสังเคราะห 
   9.  สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางมีความสุข 
  10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
 สมนึก  นนธิจันทร  (2540: 75) กลาวถึงลักษณะความสําคัญของการประเมินตาม
สภาพจริง ดังน้ี 
  1.  เปนการประเมินผลจากสภาพจริง กระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งที่บาน
และโรงเรียนและชุมชน สังเกตพฤติกรรมตางๆ โดยใชการตัดสินใจของมนุษยในการใหคะแนน 
  2.  กําหนดปญหาหรืองานแบบปลายเปด เพ่ือใหผูเรียนเปนผูสรางคําตอบเอง คือ ให
ผูเรียนตอบดวยการแสดงสรางสรรค หรือ ผลิตผลงาน 
  3.  ไมเนนการประเมินผลเฉพาะทักษะพื้นฐานแตใหผูเรียนผลิต สราง หรือทําบางสิ่งที่
เนนทักษะการคิดที่ซับซอน การพิจารณาไตรตรอง การทํางานและการแกปญหานั่นคือ เนนการ
เรียนรูเพ่ือแกปญหา 
  4. เนนสภาพปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน เนนการแกปญหาที่
สะทอนถึงชีวิตจริง 
  5.  ใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อการประเมิน น่ันคือความพยายามที่จะรูจักผูเรียนใน
ทุกแงทุกมุม ขอมูลจึงตองไดมาจากหลายๆทางซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตองมีหลากหลายดวย 
  6.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง  ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจวาจะประเมินเขาตรงไหน เร่ืองอะไร การใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลทําให
ผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูตามความตองการของตนเองวาอยากรูอยากทําอะไรบาง ซ่ึง
นําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียน วิธีการเรียน และวางเกณฑการประเมินผลการเรียนและ
การประเมินที่ใชผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 
 วิจิตรา  คํายงั  (2546: 26 – 29) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินสภาพจริง ดังน้ี 

1. เปนการประเมินผลที่อยูบนพ้ืนฐานของชีวิตจริง 
2. เปนการประเมินผลการปฏิบัติ 
3. เปนการประเมินผลที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา 
4. เปนการประเมินผลที่เปนการพัฒนางานใหปรากฏ 
5. เปนการประเมินผลที่มองความแกรงของทักษะตางๆ 
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6. เปนการประเมินผลที่สัมพันธกับการเรียนการสอน 
7. เปนการประเมินที่เนนการเรียนรูที่มีความหมาย 
8. เปนการประเมินผลที่เกิดจากความรวมมือของครูนักเรียนและผูปกครอง 
พิมพันธ เดชะคุปต ;และพเยาว ยินดีสุข (2548: 128) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของ 

การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงมีดังน้ี 
 1.  เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
เรียนรูของผูเรียน .ซ่ึงสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชน 
 2.  เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
 3.  เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัด 
 4.  เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
 5.  เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้นซึ่งเปนการบูรณาการความรูความสามารถ
หลายๆดานของผูเรียน 
 6.  เนนการวัดความสามารถระดับสูง 
 7.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  (2548: 56) กลาว
วาการประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 1.  ผูสอนจัดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกในภาคปฏิบัติ คิดสรางสรรค ผลิตผลงาน หรือ
กระทําบางสิ่งบางอยางที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน 
 2.  ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดระดับสูง ใชทักษะในการแกปญหา 
 3.  งาน ภารกิจ กิจกรรมที่ทํามีความหมาย 
 4.  สิ่งที่เรียนรูนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 5.  ใชคนเปนผูตัดสินการประเมิน ไมใชเครื่องจักร นักเรียนไดประเมินตนเอง 
 6.  มีเกณฑการประเมินที่เปดเผยโปรงใส 
 7.  ครูเปลี่ยนบทบาทโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และใชเครื่องมือหลากหลายในการ
ประเมิน 
 8.  การประเมินเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เปนตัวกระตุนใหเกิดคุณภาพการ
สอนและการเรียนรู 
 9.  ผลผลิตของการประเมินตามสภาพจริง ไดแก แฟมพัฒนางาน โครงการ  โครงงาน 
นิทรรศการ 
 10. เกณฑที่ระบุไวในเครื่องมือการประเมินตางๆ หรือกระบวนการประเมินอาจเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับ
ผูปกครอง หรือระหวางครูกับครู โดยอาจใชวิธีการทางปฏิบัติ เชน การอภิปราย การพบปะ
พูดคุย  เปนตน 
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 4.3   วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้เพ่ือใหผูสอนได
ขอมูลของผูเรียนตรงตามสภาพจริงจากวิธีการและเครื่องมือตางๆจากการศึกษาทั่วไป พบวา
การประเมินผลจากสภาพจริงมีวิธีการเครื่องมือตางๆพอสรุปไดดังน้ี  (สมนึก นนธิจันทร. 2540 
: 79) 

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ 
3. การสอบถาม 
4. การตรวจผลงาน 
5. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ 
6. การเยี่ยมบาน 
7. การศึกษารายกรณี 
8. การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 
9. ระเบียนสะสม 
10. การประเมินโดยใชแฟมพัฒนางาน 
การสังเกต (Observation) 
 เปนวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการเฝาดูอยางเอาใจใสมีจุดมุงหมายโดยมีองคประกอบ 

ที่สําคัญ 3 สวน ไดแก สิ่งที่สังเกต ผูสังเกตและการบันทึก (ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย.  2548 : 6) 
การสังเกตเปนวิธีการประเมินวิธีหน่ึงที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมดานการใชความคิด 
และการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ ดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะของผูเรียน ซ่ึงสามารถทําได
ทุกเวลา ทุกสถานการณที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอ่ืนๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2540: 7) 
 ประเภทของการสังเกต 
 กมลรัตน หลาสุวงษ   (2529: 33) แบงการสังเกตออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
 1.  การสังเกตทางตรง  คือ วิธีการที่ผูสังเกตเปนผูสังเกตดวยตนเองตลอดเวลา เชน ผู
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนคนที่หน่ึงในชั่วโมงภาษาอังกฤษ หลังจากที่ทราบวาไม
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
 2.  การสังเกตทางออม คือ วิธีการทีผูสังเกตไมไดสังเกตดวยตนเอง แตใหตัวแทน หรือ
บุคคลอื่นไปสังเกตแทนแลวกลับมาเลาพฤติกรรมที่สังเกตใหฟง 
 หลักในการสังเกต 
 ในการสังเกตที่ดีเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองกับขอเท็จจริงมีหลักในการสังเกตดังน้ี 
 1.  ควรมีการวางแผนเปนขั้นตอนในการดําเนินการสังเกตโดยยึดจุดมุงหมายเปนเกณฑ
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้นๆ 
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 2.  ในการสังเกตสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวในแตละ
สถานการณ ควรสังเกตสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกสังเกต เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณน้ันๆหรือไม 
 3.  การสังเกตบุคคลหนึ่งไมควรสังเกตสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆสถานการณ
จึงจะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลอยางละเอียด 
 4.  การสังเกตบุคคลในสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆครั้งเทาที่จะทําได 
 5.  การสังเกตที่ดีตองมีการบันทึกการสังเกตไวทุกครั้ง เพ่ือชวยบันทึกความจําและดู
พัฒนาการหรือความถี่ของพฤติกรรม 
 6.  ในขณะสังเกตควรทําใจใหเปนกลาง ไมใสอคติ หรือความรูสึกสวนตัวเขาไปเพราะ
อาจทําใหขอมูลที่ไดผิดพลาดจากขอเท็จจริง 
 การบนัทึกการสังเกต 
 การสังเกตสวนใหญมักจะไมมีการบันทึก โดยจะสรุปและตีความกันเลยในระยะเวลา
สั้นๆ แตถามีการบันทึกจะมีคุณคามาก เพราะจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพของผูเรียนที่
สามารถนําอางอิงหรือนําไปเปรียบเทียบระหวางเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งได 
 หลักการบันทึกการสังเกต 
 ในการสังเกตแตละครั้งควรยึดหลักการดังตอไปน้ี 
 1. บนัทึกพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนหรือเห็นไดชัด 
 2. ใชภาษาที่งายตอการเขาใจและสื่อความหมาย 
 3. ควรรีบบันทึกการสังเกตทันทีที่การสังเกตเสร็จสิ้น 
 4. ควรบันทึกการสังเกต  การสังเกตที่ดีไมควรใสความเห็นของผูสังเกตไปปะปนกับ
พฤติกรรมที่แสดงออก ควรแยกไวคนละหัวขอ 
 5. ควรเขียนบรรยายใหมีขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอเพ่ือใหสามารถเขาใจไดภายหลัง 
 

การสัมภาษณ (Interview)   
 ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย (2548: 7) กลาววาการสัมภาษณเปนวิธีการรวบรวมขอมูลโดย
ผูสอนเปนผูถามและจดบันทึก และผูเรียนเปนผูใหขอมูล ผูสอนจะใชการสัมภาษณ เพ่ือใหได
ขอมูลวาผูเรียนไดรับรูหรือเกิดการเรียนรูในสิ่งที่มีการเรียนการสอนหรือไม และเพ่ือตรวจดูวา
ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรยีนรูอยางไร 
 การสัมภาษณประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี 
         1. เปนการพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ 
         2. การพูดคุยหรือสนทนาจะมีจุดมุงหมายหรือเน้ือหาสาระที่แนชัด 
         3. การพูดคุยหรือสนทนาจะมีการนัดหมายหรือกําหนดการลวงหนาหรือไมก็ได 
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การสัมภาษณมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงการสัมภาษณที่เปนทางการ
จะเปนการสัมภาษณที่ผูถูกสัมภาษณรูตัว อาจจะมีการเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณมาแลวอยาง
ดี แตบางครั้งการสัมภาษณอาจทําแบบไมเปนทางการโดยผูสัมภาษณตองการขอมูลที่แทจริง
โดยไมใหผูถูกสัมภาษณรูตัวและเตรียมตัวลวงหนา ในรูปแบบนี้การสัมภาษณเหมือนกับการ
พูดคุยธรรมดา แตผูสัมภาษณมีประเด็นที่ตองการทราบอยูภายในใจ การสัมภาษณทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการมีทั้งจุดเดนจุดดอย การที่จะเลือกใชวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความถนัดของ
ผูถูกสัมภาษณ ความพรอมของผูถูกสัมภาษณ และสภาพแวดลอมของการสัมภาษณ 
 ขั้นตอนการสัมภาษณ 
 ในสภาพความเปนจริงแลวเราไมสามารถจะแยกการสัมภาษณออกเปนตอนหรือชวง
อยางขาดจากกันได การสัมภาษณที่ดีควรดําเนินอยางเปนธรรมชาติที่สุด อยางไรก็ตามโดย
หลักทฤษฎี สามารถแบงการสัมภาษณออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ ตอนตน ตอนเนื้อหา และตอน
ยุติ (ปรีชา คัมภีรปกรณ.   2535: 88-89) 
 1.  ตอนตนการสัมภาษณ เปนการสรางความสนใจตอปญหาของผูถูกสัมภาษณ การ
สรางความคุนเคย การแนะนําวัตถุประสงค เปนตน 
 2.  ตอนเนื้อหา เปนการดําเนินการสัมภาษณตามเนื้อหาที่ตองการตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 
 3.  ตอนยุติสรุปเน้ือหา เปนการสรุปแนวทางและขอตกลงที่ไดจากการสัมภาษณ 
 ขอควรระวังในการสัมภาษณ 

1. ตองทําใจใหเปนกลาง ไมมีอคติตอผูถูกสัมภาษณ 
2. ตองไมถือประสบการณของตนเองเปนสําคัญ 
3. การสัมภาษณตองไมรีบรอนในการพูดและถาม 
4. ตองอดทนเพราะการสัมภาษณอาจไมเกิดครั้งเดียว 
 
การตรวจผลงาน 
สมนึก  นนธิจันทร  (2540: 90) กลาววา การตรวจผลงานเปนวิธีการที่ครูผูสอนใช 

เปนประจํา และใชบอยที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง การตรวจผลงานจะเปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยัง
ประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประการหนึ่ง สวนอีกประการหนึ่งเปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากการตรวจผลงานมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 การวัดประเมินผลจากการตรวจผลงาน ครูผูสอนสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา เชน 
การตรวจแบบฝกหัด ผลการปฏิบัติตามโครงการ หรือโครงงานตางๆ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
ครูผูสอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผูเรียนไดเปนอยางดี 
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         ขอเสนอแนะในการตรวจผลงาน 
 1. ครูผูสอนอาจกําหนดงานรวมกับผูเรียน และไมควรเปนชิ้นเดียวแตก็ไมจําเปนตองนํา
งานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่ผู เรียนทําได ดี การบอกความหมาย
ความสามารถของผูเรียนตามลักษณะที่ครูตองประเมินไดเปนการเนนจุดแข็งของผูเรียนนับเปน
การเสริมแรง กระตุน ใหผูเรียนไดพยายามผลิตผลงานที่ดีๆ ออกมามากขึ้นอีกวิธีหน่ึง 
 2. การประเมินชิ้นงานแตละคนไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกัน เชน ผูเรียนคนที่ทํางาน
ชิ้นที่ 1 ดี ควรนํามาประเมิน สวนผูเรียนคนที่ 2 ทํางานชิ้นที่ 2 ดีกวาชิ้นที่ 1 ก็ควรนํางานชิ้นที่ 
2 มาประเมินแทน 
 3. อาจประเมินชิ้นงานที่ผูเรียนทํานอกเหนือจากครูกําหนดได แตตองเปนงานที่
นักเรียนทําเองจริงๆ จะทําใหผูสอนรูจักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของผูเรียน
ตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น 
 4. ผลการประเมินไมควรบอกคะแนนหรือคุณภาพเปนตัวเลขอยางเดียว ควรจะบอก
ความหมายของคะแนนดวย 
 การบันทึกจากผูที่เก่ียวของ 
 การประเมินความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน นอกจากครูผูสอนจะใชวิธีการและ
เครื่องมือตางๆที่หลากหลายแลว ควรเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของและใกลชิดกับผูเรียนไดมี
สวนรวมในการรายงานขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการประเมินดวย และการไดขอมูลจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเรียนหลายๆคน จากสถานการณและเวลาที่ตางๆกัน จะเปนการหาสภาพ
ความเชื่อม่ันจากการประเมินจากสภาพความเปนจริงอีกทางหนึ่ง 
 บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเรียนประกอบดวย 
 1. ครูในโรงเรียน เปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีความใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลาขณะอยูใน
โรงเรียน แฟมพัฒนางานของนักเรียน ตลอดจนพฤติกรรมตางๆของผูเรียนจะอยูในสายตาของ
ครูผูสอนในโรงเรียนตลอดเวลา ครูบางคนสามารถรูถึงประวัติความเปนมาของผูเรียนเปนอยางด ี
ดังน้ันการประเมินที่ไดจากเพื่อนครูจึงเปนขอมูลที่นาสนใจ 
 2. เพ่ือนนักเรียน เปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลาขณะอยูในโรงเรียน 
โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน เพ่ือนจะมีความสนิทสนมเปนพิเศษ ดังน้ันขอมูลของผูเรียนในดานตางๆ 
เพ่ือนผูเรียนจะสามารถรับรูไดเปนอยางดี 
 3. ผูปกครอง เปนบุคคลที่มีบทบาทตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด ดังน้ันขอมูล
รายละเอียดอ่ืนๆ จากผูปกครองจึงมีความจําเปนและสําคัญตอการนํามาประกอบการประเมิน
เปนอยางยิ่ง ในการรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง ควรใหผูปกครองไดอานแฟมพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกชิ้น กอนตอบคําถามทุกครั้งควรใหโอกาสผูปกครองไดมีโอกาสสนทนากับผูเรียนกอน 
เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนจริงในการวิเคราะห และสังเคราะห ประกอบการใหขอมูล 
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การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 
 สมนึก นนธิจันทร  (2540: 98) กลาววา การปฏิบัติจริงเปนการประเมินที่นับวามี
ความตรงมากที่สุดวิธีการหนึ่งเพราะความจริงที่แทจริงก็คือประสบการณที่กําลังเกิดขึ้นนั่นเอง 
ประสบการณรวมความถึงการกระทํา การคิดและความรูสึกที่เปนกระบวนการของประสบการณ 
โลกแหงประสบการณเปนการทําและผลของการกระทํา ฉะน้ันความเปนจริงของความรูสึกที่
แทจริงอันเกิดจากการกระทําจะตองพิสูจน  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2539) ไดเสนอแนะการใชขอ
ทดสอบภาคปฏิบัติที่เปนการปฏิบัติจริงวาควรมีลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี 
 1. เปนปญหาที่มีความเหมาะสมตอผูเรียนและมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง
ความรูของผูเรียนในระดับชั้นนั้นๆ 
 2.  เปนปญหาที่เลียนสภาพจริงในชีวิตของผูเรียน 
 3.  แบบสอบวัดตองครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 
 4.  ผูเรียนตองใชความรูความสามารถความคิดหลายๆดานมาผสมผสานและแสดง 
ถึงความรูของผูเรียนในระดับชั้นนั้นๆ 
 5.  ควรมีคําตอบถูกไดหลายๆคําตอบ และวิธีการหาคําตอบไดหลายวิธี 
 6.  มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน 
  การประเมินโดยใชแฟมพัฒนางาน (Portfolio Assessment)  
 เปนวิธีการประเมินที่ใชแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมงานของ
ผูเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในชวงเวลาหนึ่งใน Portfolio อาจประกอบดวยชิ้นงาน 
(Product)ใบงาน ผลการประเมินตนเอง แฟมพัฒนางานมีประโยชนในการใชเปนหลักฐานของ
การเรียนรูเพ่ือแยกแยะจุดแข็ง และความตองการของผูเรียนใชเพ่ือแสดงใหเห็นความกาวหนา
ของผูเรียน 
 ชนิดและลักษณะของแฟมพัฒนางาน 
 แฟมพัฒนางานในชั้นเรียนจะเปนที่รวบรวมขอมูลในรายวิชาตางๆ เปนรายบุคคลหรือ
กลุม หรือทั้งชั้นเรียนก็ไดแลวแตลักษณะการนําไปใชหรือจุดมุงหมายของผูเก็บแฟม โดย
แบงเปน 
 1.  แฟมพัฒนางานจะเก็บผลงานของนักเรียนทั้งหมดในแตละรายวิชาใน 1 ภาคเรียน 
หรือ 1 ปการศึกษา ซ่ึงอาจจะเรียกวา แฟมรวม 
 2.  แฟมนิทรรศการหรือแฟมแสดงผลงาน เปนการรวบรวมผลงานที่คัดเลือกแลวของ
ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน จะใชในการแสดงผลงานในชวง
การประชุมหรือนิทรรศการ 
 3.  แฟมสําหรับการประเมินครูและนักเรียน แฟมน้ีจะเปนแฟมรวบรวมของนักเรียนเปน
กลุมทั้งชั้น แฟมสําหรับการประเมินนี้จะประกอบดวยผลงานเดนของนักเรียนที่ถายเอกสารมา
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จากแฟมประเภทที่ 2 คะแนนจากการสอบตางๆ การบันทึกผลการสังเกตในชั้นเรียนการบันทึก
การประชุมและผลงานแสดงความกาวหนาของผูเรียนที่จะใชในการใหระดับคะแนน 
 4.  แฟมแหลงขอมูลของครู แฟมน้ีจะเปนภูมิหลังของเอกสารและขอมูลที่จะชวยในการ
คนควาของครูเปนแหลงสะสมเอกสารตางๆ จะใชในการคนควาเพิ่มเติม 
 ในการจัดทําแฟมพัฒนางานผูเรียนควรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายของการใช
และเนื้อหากําหนดเกณฑในการเลือกผลงาน การพิจารณาคุณภาพตลอดจนการประเมินตนเอง
จากแฟมของตน โดยในการจัดแฟมพัฒนางานของตนเองนั้นจะตองกําหนดสิ่งตางๆเหลานี้ดวย
ตนเอง คือ 

1. กําหนดหลักการและเหตุผลของการทําแฟมพัฒนางาน 
2. กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของตนเอง 
3. กําหนดเกณฑในการเลือกเนื้อหาและผลงาน 
4. กําหนดเกณฑการประเมินผลของการกระทําหรือผลงานของตนเอง 
4.5 เกณฑการประเมินของการวัดประเมินตามสภาพจริง  
กรมวิชาการ  (2539: 54 – 62) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมิน ไวดังน้ี 
1.  การประเมินแบบรูบริค (Rubrics Assessment) ในการปฏิบัติงานใดๆ ใน

ชีวิตประจําวันจริงๆนั้นมีแนวทางไปสูความสําเร็จหลายแนวทาง และงานหรือคําตอบที่ไดก็มิใช
คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียวหรือมีผลอยางใดอยางหนึ่งเสมอไป ในการทํางานภาคปฏิบัติที่
สอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของนักเรียนก็เชนเดียวกัน งานหรือสถานการณที่กําหนดให
นักเรียนทําจะมีแนวทางไปสูความสําเร็จของงานและวิธีการหาคําตอบหลายแนวทาง คําตอบที่
ไดก็อาจมิใชเปนแนวทางที่กําหนดไวเสมอไป จึงทําใหการตรวจคะแนนไมสามารถใหไดอยาง
ชัดเจนแนนอนเหมือนการตรวจใหคะแนนขอสอบแบบเลือกตอบ ดังนั้นการตรวจใหคะแนนการ
ปฏิบัติที่ตัดสินใจโดยมนุษย จึงตองมีการกําหนดแนวทางการใหคะแนนไวอยางชัดเจน โดยอาจ
ทําขึ้นจากครูเพียงหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนก็ได การประเมินผลผูเรียนวามีความรู และ
ความสามารถทําอะไรไดตามมาตรฐานหลักสูตร ผูสอนจะตองสรางเกณฑการประเมินการ
ปฏิบัติงานตางๆของผูเรียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคะแนนโดยเกณฑประเมินจะตอง
เชื่อมโยงสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในแตละครั้งของการปฏิบัติงานนั้นๆ
เครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนเรียกวา รูบริค (Rubrics) 

กรมวิชาการ  (2546: 37-42) กลาววา คําวา Rubrics หมายถึง กฎ หรือ กติกา (Rule) 
สวนคําวา Rubrics Assessment น้ันหมายถึงแนวทางในการใหคะแนน (Scoring Guide) ซ่ึง
จะตองกําหนดมาตรวัด (Scale)  และรายการคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการ
แสดงออกของแตละจุดในมาตรวัดไวอยางชัดเจน เพ่ือใชในการประเมิน ซ่ึงสามารถแยกแยะ
ระดับของความสําเร็จในการเรียนตางๆ หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนจากดีมากไป
จนถึงตองปรับปรุงแกไข รูบริคจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูโดยสามารถทําให
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เปาหมายของการแสดงออกมีความชัดเจน อันจะนําไปสูการบรรลุจุดประสงคหรือสมรรถภาพที่
สําคัญของมาตรฐานการศึกษาได 

การใหคะแนนรูบริค จําแนกการประเมินออกเปน 2 ประเภท ตามการจําแนกของจัสมิน 
(Jasmine.  1993: 9-13 )สรุปไดดังน้ี 

1.  เกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดย
พิจารณาภาพรวมของชิ้นงาน โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน 
เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้เหมาะสําหรับใชประเมินทักษะการเขียน สามารถที่จะตรวจสอบ
ความตอเน่ือง ความคิดสรางสรรคและความสละสลวยของภาษาที่เขียนได เกณฑในการประเมนิ
สวนใหญจะประกอบดวย 3 – 6 ระดับ เกณฑการประเมิน 3 ระดับจะเปนที่นิยมใชกันมาก 
เน่ืองจากการใชเกณฑ 3 ระดับน้ันทําใหงายตอการกําหนดรายละเอียด ซ่ึงจะยึดเกณฑเทากับ
คาเฉลี่ย สูงกวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย ทําใหงายตอการกําหนดคาคะแนนและการตรวจให
คะแนน เพราะระดับของเกณฑทั้ง 3 ระดับ น้ันแตกตางกันอยางชัดเจน การใหคะแนนรูบริค 
อาจแบงไดหลายวิธี เชน 

วิธีที่ 1 
กําหนดงานเปนกองๆ แลวแบงงานตามคุณภาพเปน 3 กอง 
กองที่ 1  ไดแกงานที่มีคุณภาพเปนพิเศษ และเขียนอธิบายลักษณะของงานที่มีคุณภาพ

เปนพิเศษ 
กองที่ 2  ไดแกงานที่ยอมรับได และเขียนอธิบายลักษณะของงานที่ยอมรับได 
กองที่ 3  ไดแกงานที่ยอมรับไดนอย หรือยอมรับไมได และเขียนอธิบายลักษณะของ

งานที่ยอมรับไดนอย 
จากนั้นก็นํางานแตละกองมาใหคะแนน เชน งานกองที่ 1 จะให 6 หรือ 5 คะแนน งาน

กองที่ 2 จะให 4 หรือ 3 คะแนน งานกองที่ 3 จะให 2 หรือ 1 คะแนน 
วิธีที่ 2  
กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบวามีมากนอย

เพียงใด แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดมาทีละระดับ เชน 
คะแนน 4 หมายถึง คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 
คะแนน 3 หมายถึง คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
คะแนน 2 หมายถึง เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางไปสูคําตอบ 
คะแนน 1 หมายถึง แสดงวิธีคิดคําตอบเล็กนอยแตไมไดคําตอบ 
คะแนน 0 หมายถึง ไมตอบ หรือตอบไมถูกเลย 
วิธีที่ 3 
กําหนดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากการแสดงออกของผูเรียนวาระดับใดจะเปนที่

ยอมรับไดแคใด เชน รูบริคของความสามารถเขาใจเนื้อหาสาระ อาจเขียนไดเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
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4 หมายถึง การสาธิต หรือแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่สมบูรณครบถวน ถูกตองใน
หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนดรวมทั้งเสนอแนวคิด
ใหมที่แสดงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ และลักษณะของขอมูล 

3 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่สมบูรณครบถวน ถูกตองในหลักการ 
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนด 

2 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจไมสมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน 

1 หมายถึง แสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง
ของงาน หรือสถานการณที่กําหนดนอยมาก 

0 หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 
2. เกณฑการประเมินแบบแยกองคประกอบ (Analytic Rubric) เปนการใหคะแนนโดยมี

การแยกองคประกอบของการใหคะแนน เพ่ือใหการมองคุณภาพงาน หรือความสามารถของ
ผูเรียนไดอยางชัดเจน และอธิบายคุณภาพงานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยเกณฑการให
คะแนนแบบนี้ จะแยกเปนองคประกอบหรือรายการที่จะประเมินไวอยางชัดเจน 

การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนหรือระดับคะแนนแบบแยกองคประกอบ มีเทคนิค
วิธีการเขียน ดังน้ี 

1.  กําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวที่ระดับ 1 แลวเพ่ิมลักษณะที่สําคัญๆสูงขึ้นมาทีละระดับ 
เชน เม่ือตองการประเมินงานเขียนซึ่งมีประเด็นการประเมิน 2 สวน คือ เน้ือหา และการใชภาษา 
ควรกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 

การกําหนดรายละเอียด ถาแบงเปน 4 ระดับ ควรกําหนดลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยที่
สําคัญใหได 4 ลักษณะ เชน 

เน้ือหา  ระดับ  1    สอดคลองกับเนื้อหา 
2 ลําดับเนื้อเรื่องชัดเจน 
3 เรื่องนาสนใจ 
4 มีจินตนาการ 

การใชภาษา ระดับ 1   ผิดพลาดมาก สื่อความหมายได 
2 ถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได 
3 ผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดดี 
4 ถูกตองเกือบทั้งหมด สละสลวย งดงาม 

การเขียนรายละเอียดแตละระดับ โดยการนําลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยมาจัดลําดับ 
ความสําคัญ แลวนําตัวแปรตางๆมาเขียนบรรยาย ใหชัดเจน จากความสําคัญต่ําที่สุด และเพิ่ม
ตัวแปรถัดไปแตละระดับดังน้ี 
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 เน้ือหา  ระดับ 1   เน้ือหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 
2   เน้ือหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่องและลําดับเรื่องได 
     ชัดเจนไมวกวน 
3   เน้ือหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ลําดับเรื่องไดชัดเจน 

            ไมวกวน 
4   สอดแทรกสาระบางอยางทําใหเรื่องนาสนใจ เน้ือหาที่เขียน 

สอดคลองกับเน้ือเรื่อง ลําดับเร่ืองไดชัดเจนไมวกวน สอดแทรกสาระบางอยางกับเน้ือเร่ือง 
ลําดับเรื่องไดชัดเจนไมวกวน สอดแทรกสาระบางอยางทําใหเน้ือเร่ืองนาสนใจ และอานแลวเกิด
จินตนาการ 
 2. กําหนดจุดออนระดับต่ําสุดไวที่ระดับ 1 แลวเพ่ิมความถูกตองขึ้นทีละระดับ จาก
ตัวอยางในขอ 1  สามารถจะนําเทคนิคนี้มาเขียนในประเด็นการใชภาษา โดยการกําหนด
ลักษณะยอยหรืตัวแปรยอยที่มีลักษณะในระดับต่ําสุดที่ระดับ 1 แลวเพ่ิมความถูกตองของ
ลักษณะยอยขึ้นไปทีละระดับ ดังน้ี 
 การใชภาษา ระดับ 1    ภาษาผิดพลาดมากแตยังสื่อความหมายได 

2 ภาษาถูกตองสวนมาก และยังสื่อความหมายได 
3 ภาษาผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดดี 
4 ภาษาถูกตองเกือบทั้งหมด มีภาษาที่สละสลวยงดงาม 

ในการเขียนรายละเอียดขางตนเปนการแสดงเชงิคุณภาพ (Qualitative) แตลักษณะ 
ดังกลาวอาจเขียนในเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 การใชภาษา ระดับ 1  ภาษาผิดพลาดไมเกิน 50% แตยังสื่อความหมายได 

2 ภาษาถูกตอง 50% - 70 % และสื่อความหมายได 
3 ภาษาถูกตอง 70% - 90% เชื่อมโยงภาษาไดดี 
4 ภาษาถูกตอง 90% - 100% มีภาษาที่สละสลวยงดงาม 

Nitko   (1960)  อธิบายวา   การใหคะแนนผลงานของนักเรียนนั้น มีวิธีการกําหนด 
เกณฑการใหคะแนนอยู 3 ลักษณะคือ 
 1. การใหคะแนนแบบองครวม (Holistic Rubric) เปนการพิจารณาคุณภาพผลงานของ
นักเรียนในภาพรวม แลวแยกผลงานนักเรียนออกเปนกลุมๆ อาจเปนคุณภาพสูง ปานกลาง และ
ต่ํา และในบางครั้งก็อาจมีการประเมินซ้ํา เพ่ือจัดระดับคุณภาพในกลุมสูง ปานกลาง และต่ําอีก
ดวย   

จุดเดนของการใหคะแนนแบบองครวม คือ ประเมินไดรวดเร็ว และใชประเมินผลงานที่
ไมสามารถจะแยกประเด็นการใหคะแนนได 

 จุดดอยของการใหคะแนนแบบองครวมก็คือ ความเที่ยงตรงของการใหคะแนนคอนขาง
ต่ํา วิธีการแกไขจุดออนเร่ืองความเที่ยงตรงก็ทําไดโดยการใชผูตัดสินผลงานหลายๆคน แลวนํา
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คะแนนผลงานแตละคนมาหาคาเฉลี่ย วิธีแกไขอีกวิธีหน่ึงก็คือ พยายามหาผลงานตัวอยางที่
สอดคลองกับระดับคุณภาพของการใหคะแนนไวใหผูประเมินสําหรับเทียบเคียงเวลาใหคะแนน 
  2.  การใหคะแนนแบบแยกสวน (Analytic Rubric) เหมาะสมกับการใหคะแนนผลงาน
ที่ถูกกําหนดประเด็น หรือคําถามไวลวงหนากอนแลว เม่ือนักเรียนทําผลงานเสร็จ ผลงานก็จะ
ถูกตรวจใหคะแนนตามประเด็นการใหคะแนน ในแตละประเด็นจะไดคะแนนเทาไรน้ัน ก็ขึ้นอยู
กับวาผลงานมีลักษณะตรงตามระดับคุณภาพใด ซ่ึงปกติจะกําหนดไว 3 – 4 ระดับ ในแตละ
ประเด็น 

จุดเดนของการใหคะแนนแบบแยกสวน ก็คือ การใหคะแนนมีความเปนปรนัย ความ
เที่ยงตรงสูง เหมาะกับผลงานที่ผูกติดกับเนื้อหา เชน ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร 

จุดดอยของการใหคะแนนแบบแยกสวน ก็คือ การใหคะแนนถูกจํากัดขอบเขตไว
เฉพาะเจาะจง ผลงานนักเรียนที่เกิดจากความคิดสรางสรรคที่ทําเพิ่มขึ้นมา แตไมไดถูกกําหนด
ประเด็นของการใหคะแนนไว สวนนี้ก็จะไมไดรับการพิจารณาใหคะแนน จุดดอยอีกประการหนึ่ง
ก็คือ การวิเคราะหแบบแยกสวนทําใหมองไมเปนภาพรวมวา นักเรียนมีความสามารถโดยรวม
เพียงใด ซ่ึงในชีวิตจริงน้ันเราตองนําความสามารถแตละสวนที่มีอยูมาผสมผสานแลวแสดง
ออกมาใหเห็นเปนภาพรวม 

3.  การใหคะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Holistic Score) เปนการนําเอาจุดเดน
ของการใหคะแนนแบบองครวมและการใหคะแนนแบบแยกสวนมารวมกัน โดยครั้งแรกให
คะแนนแบบองครวมกอนแลวจึงอธิบายจุดเดน จุดดอยรายการสําคัญๆ 2-3  รายการ 

อยางไรก็ตาม วิธีการใหคะแนนแตละวิธีที่กลาวมาตางก็มีจุดเดนและจุดดอยตางกัน การ
จะใชวิธีการใหคะแนนแบบไหนก็ขึ้นอยูกับธรรมชาติของผลงาน  
 4.  การประเมินแฟมผลงาน (Portfolio Assessment)   
      เปนสวนสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินผลผลิตที่นักเรียนได
รวบรวมและจัดระบบขอมูลเก็บไวในแฟมผลงาน กระบวนการจัดทําแฟมผลงานชวยใหมีความ
ยืดหยุนในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาเนื้อหาสาระในวิชาตางๆ แฟมผลงานเปน
การเก็บรวบรวมงานอยางมีจุดประสงคจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถ กระบวนการและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
     กระบวนการของการจัดทําแฟมผลงานมีวิธีดําเนินการ 10 ขั้นตอน ดังน้ี (กรม
วิชาการ.  2539: 71–73)  
     ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและชนิดของแฟมผลงาน ( Project 
The Purposes And Types Of Portfolio) เปนขั้นที่ครูจะตองพิจารณาถึงจุดประสงคที่ใชในแฟม
ผลงานและตัดสินใจวาจะใชแฟมผลงานชนิดใดขึ้นอยูกับเปาหมายของโครงการ 
     ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมและจัดระบบงาน (Collect And Organize Artifacts Over Time) 
สาระสําคัญของแฟมผลงานก็คือการสะสมและจัดระบบชิ้นงาน ซ่ึงครูจะตองวางแผนรวมกับ
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นักเรียนวาจะเก็บรวบรวมชิ้นงานอยางไรและจะตองออกแบบเครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนได
จัดระบบชิ้นงานจะทําใหเกิดความสมบูรณของงาน  
     ขั้นที่ 3 คัดเลือกชิ้นงานโดยพิจารณาจากเกณฑ (Select Key Artifacts Based On 
Criteria) เปนขั้นที่สําคัญในการพัฒนาแฟมผลงาน ก็คือการคัดเลือกชิ้นงาน ซ่ึงในขั้นนี้จะตอง
ตัดสินใจวาเนื้อหาอะไรจะอยูในแฟมและใครจะเปนผูคัดเลือกชิ้นงาน 
     ขั้นที่ 4 ขั้นสรางสรรคผลงานใหเปนของเฉพาะตัว (Interject Personality Through 
Signature Pieces) ระยะนี้เปนการถายทอดความสามารถในการสรางสรรคงานอันแสดงถึง
บุคลิกภาพของผูเรียนไปยังปกและหนางานตางๆ ตลอดจนการวางรูปแบบหนาตางๆ รวมไปถึง
การตั้งชื่อชิ้นงาน นักเรียนจะมีรูปแบบโครงรางของตนเอง ซ่ึงจะเปนแบบลีลาบุคลิกและไหว
พริบของบุคคล 
     ขั้นที่ 5 ขั้นสะทอนขอมูลยอนกลับในแตละชิ้นงาน (Reflect  Metacognitively On 
Each Item) ในขั้นนี้ตองการใหนักเรียนไดตรวจสอบชิ้นงานของตนแตละชิ้นงานที่ไดคัดเลือกไว
ในแฟมผลงาน ชิ้นงานแตละชิ้นที่นักเรียนไดทําสัญลักษณไวจะสะทอนความหมายและคุณคา 
โดยนักเรียนใหเหตุผลวาทําไมงานชิ้นนี้จึงรวมอยูในแฟมและนักเรียนจะเริ่มรูจักการใครครวญ
ไตรตรองดวยตนเอง ดังน้ันการสะทอนขอมูลยอนกลับจะเปนกระจกสองใหเห็นตัวเขาเอง 
      ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบความสามารถของตนเองและการบรรลุเปาหมาย (Inspect To 
Self – Assessalign To Goals) นอกจากสะทอนขอมูลยอนกลับในชิ้นงานแลวคาดหวังวา
นักเรียนจะตรวจสอบแฟมผลงานเพื่อประเมินตนเองและดูชิ้นงานของตนวาบรรลุเปาหมายระยะ
ยาวและเปาหมายระยะสั้นมากนอยเพียงใด นักเรียนไดพบจุดแข็งและจุดออนอะไรบางและงาน
ในแฟมผลงานสามารถชี้ความกาวหนาในขอบขายของเนื้อหาสาระที่เปนเปาหมายหรือไม และ
งานที่ทํานั้นอยูในแนวทางที่กําหนดไวหรือไม การทําใหเกิดความเชื่อม่ันในแนวทางการทํางาน
ของตน 
      ขั้นที่ 7 การทํางานใหสมบูรณ การประเมินคาผลงานและใหระดับคะแนนถาทําได 
(Perfect And Evaluate And Grade If You Must) เม่ือยอมรับวาแฟมผลงานเปนเครื่องมือของ
การประเมิน จึงตองมีการจัดระบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น ปรับเน้ือหาสาระใหตรงกับที่ตองการเพื่อให
พรอมที่จะนําไปสูการใหระดับคะแนน ดังน้ันการทํางานใหสมบูรณจะชวยใหขัดเกลางานและทํา
ใหผลผลิตสําเร็จ 
     ขั้นที่ 8 การเชื่อมโยงและการประชุมสัมมนา (Connect And Conference With 
Others) การทําแฟมผลงานจะพัฒนามากขึ้นถาผูอ่ืนไดมีสวนรวมในการับรูความสําเร็จของ
ผลผลิต ดังนั้นการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแฟมผลงานเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน ครู ผูปกครอง
ไดรวมสนทนากันอยางมีความหมายจะชวยเชื่อมความสัมพันธซ่ึงกันและกันมากยิ่งขึ้น สามารถ
ใชแฟมผลงานเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธจะเปนการแลกเปลี่ยนความคิด
น่ันเอง 
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     ขั้นที่ 9 การปรุงแตงผลงานใหเปนปจจุบัน (Inject And Eject Artifacts Continually 
To Update) การนําเขาและถอดออกชิ้นงานจะคลายกับการหมุนเวียนเขาออกประตู เพราะงาน
บางอยางจะผนวกเขาไปในขณะที่งานบางอยางถูกนําออกมา แฟมผลงานจะควบคุมการ
จัดระบบหัวขอที่นําเขาและถอดออกอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงการดําเนินงานในขั้นนี้นับวาจําเปนอยาง
ยิ่ง เพื่อทําใหแฟมผลงานใหมและทันสมัย ดังน้ันการนําเขาและถอดออกจึงเปนระบบหมุนเวียน
ของแฟมผลงาน 
     ขั้นที่ 10 ยอมรับคุณคาที่สมบูรณและนําเสนอผลงานดวยความภูมิใจ (Respect 
Accomplishments And Show with Pride) การจัดแสดงแฟมผลงานจะผนวกเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการของแฟมผลงาน โดยใหเด็กนักเรียนเตรียมจัดแสดงนิทรรศการดวยตนเอง เพ่ือให
กลุมเปาหมาย หรือผูปกครองไดชม ซ่ึงมีการกําหนดเวลาไวแนนอนอันเปนการยอมรับคุณคา 
ผลงาน แฟมผลงานเปนการฉลองความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
 การหาคุณภาพของการวัดประเมินตามสภาพจริง 
 หนวยศึกษานิเทศก (2540: 190) ไดกลาวถึงวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลตาม
สภาพจริงไวดังน้ี 
 1. กําหนดตัวบงชี้ตางๆ ของพฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณตางๆใหชัดเจนและ
ครอบคลุมพฤติกรรมและเนื้อหาที่ตองการประเมิน 
 2. นํารูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใชและความ
ชัดเจนของขั้นตอนในรูปแบบ โดยนํารูปแบบและรายละเอียดของขั้นตอนในรูปแบบไปให
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา 2 ทานไดพิจารณา 
 3. นําผลการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญมาสรุปและปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 
 4. นํารูปแบบมาปรับตามผูเชี่ยวชาญในครั้งที่ 1 และรายละเอียดการปฏิบัติในแตละ
ขั้นตอนไปใหผูเชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผลที่เคยมีผลงานเกี่ยวกับการประเมินตาม
สภาพจริงอีก 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ โดยพิจารณาเรื่องความเที่ยงตรง ความ
ครอบคลุมหลักการและแนวคิดของการประเมินตามสภาพจริงและความเปนไปไดในการนํา
รูปแบบไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาแลวนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาสรุป
เพ่ือปรับปรุงแกไขรูปแบบตอไป 
 การวัดประเมินผลรูปแบบเนนการปฏิบัติจริงเปนวิธีการที่เปนธรรมชาติและใหประโยชน
มากตอตัวนักเรียนเอง ตอครูผูสอนและตอผูปกครองในการนําไปใช นอกเหนือจากการ
เตรียมการขางตนแลว ครูตองคํานึงถึงการใชแหลงรวบรวมขอมูลในการประเมินตามสภาพจริง
และการสะทอนตนเองของการประเมินตนเองดวยและในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการวัด
และประเมินควบคูไปกับการเรียนการสอนเพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถ 
กระบวนการ และสัมฤทธิ์ผลของผูเรียนซึ่งมีประโยชนตอตัวผูเรียนและผูสอนอีกดวย 
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 4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดประเมินตามสภาพจริง  
 สมชาย ม่ิงมิตร  (2539) ไดศึกษาผลการประเมินจากแฟมสะสมงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการวิจัยเชิงทดลองกับ
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง 20 คน และ
กลุมควบคุม 20 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการประเมินผลแบบเดิม 
 สีไพร อินออน  (2541) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานของนักเรียนโดยใชการ
ประเมินแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 60 คน ที่แบง
ระดับความสามารถทางภาษาเปนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่ํา ทั้งสามกลุมจะถูกทดสอบ
สัมฤทธิ์ดานการอานกอนเรียน ไดรับการสอนที่ใชการประเมินแฟมสะสมงานทดสอบวัด
ความกาวหนาในการอาน 3 ครั้ง และทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการอานหลังเรียน ผลการศึกษา
พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการอานหลังเรียนของนักเรียนทั้งสามกลุมสูงกวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทุกกลุมมี
ความกาวหนาในการอานสูงขึ้นเปนลําดับ 
 กอบแกว วิมานจันทร  (2542) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 29 คน 
ผลการศึกษาพบวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชแฟม
สะสมงานทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประเมินผลงานเขียนโดยใชแฟมสะสมงาน 
 จันทรา พวงยอด  (2543) ไดพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียนพุทธจักรวิทยา จํานวน 40 คน ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมี
ความรับผิดชอบดานการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ดานการปฏิบัติตนในการเรียน
และดานการยอมรับผลการกระทําของตนเองสูงขึ้น หลังจากการใชกิจกรรมและเทคนิคการ
ประเมินตามสภาพจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทรงศรี ตุนทอง  (2545) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของ
นักเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมแรกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 45 คน 
ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 3 คน และกลุมที่สองเปนนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน ผูอํานวยการ
โรงเรียนจํานวน 1 คน ครูผูสอนคณิตศาสตรจํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียนหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงมีความเหมาะสมสามารถสื่อความหมายเขาใจไดดีมีความเที่ยงตรงครอบคลุมและมี
ความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช เม่ือนํารูปแบบไปใชจริงในโรงเรียนที่มีความเชื่อใน
สมรรถภาพตนและมีการกํากับตนเองในการเรียนดีขึ้นโดยทั้งนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหารและ
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ผูปกครองหรือกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบไปปฏิบัติ 
เห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการประเมินและเห็นวาสามารถนํารูปแบบการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริงที่พัฒนาไดไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา 
 วลาสแกมท  (Vlaskamp. 1994) ศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโดย
ใชกระบวนการประเมินตนเองในแฟมสะสมงาน โดยทําการศึกษากับนักเรียนเกรด 4 จํานวน 18 
คน มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการประเมินตนเองโดยใชแฟมสะสมงานในการเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู (Learning experience) ความสามารถในการคิด (Thinking capabilities) และการไดมา
ซ่ึงความรูของนักเรียน  (Acquicition of knowledge )  โดยเนนที่ความแตกตางในการแสดงออก
ของรูปแบบการเรียนรูจุดแข็งจุดออน ในการเรียนรูที่นักเรียนเขียนขึ้นเอง จากการวิเคราะหคํา
บรรยายของครูผูสอน พบวาการประเมินนักเรียนโดยใชแฟมสะสมงานเปนการบูรณาการ
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเขาดวยกันและการประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟม
สะสมงาน จะสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาอยางเต็มที่ในการเรียน โดยเปดโอกาสสําหรับการ
สะทอน (Reflection) ความคิด การตัดสินการเรียนรูและผลงานดวยตนเอง 
 ไพรซ (Price. 1998) ไดศึกษาผลการประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรียนของโรงเรียน
สําหรับเด็กอายุประมาณ 9 – 13 ป ในประเทศอังกฤษ โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง
ปริมาณเพื่อตรวจสอบความหมายของการประเมินและศึกษาผลของการเรียนรูลุความสําเร็จของ
นักเรียนที่ใชนวัตกรรมหรือรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง โดยใหนักเรียนฝกทักษะการ
แกปญหาที่พวกเขาตองการในโลกแหงความเปนจริง การศึกษาครั้งนี้ใชใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนอยูในโรงเรียนเคนเนดี้ที่มีอายุประมาณ 9 – 13 ป โดยใชการทดสอบตามสภาพจริงใน
การศึกษาสภาพและประวัติของครอบครัวและบทบาทที่แสดงในชั้นเรียน ผลการศึกษาครั้งน้ี
พบวาหลังจากนักเรียนไดเรียนรูและสรางสมุดภาพเกี่ยวกับครอบครัวดวยตนเองแลวสามารถนํา
การประเมินตามสภาพจริงไปปฏิบัติและบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ไซมอน (Simon. 1996) ไดศึกษาบทบาทของการประเมินผลตามสภาพจริงในการ
ประเมินการคิดวิจารณญาณ ในการวิจัยครั้งน้ีใชการประเมินตามสภาพจริงในการตรวจสอบการ
คิดอยางมีวิจารญาณ โดยไดแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) การประเมินเชิงธรรมชาติซ่ึงครูใชการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการคิดของนักเรียนในเวลาปกติ 2) การประเมินการปฏิบัติสิ่งที่นักเรียน
ถูกคาดหวังใหปฏิบัติภาระงานที่มีความซับซอน 3) การประเมินแฟมสะสมงานซึ่งเปนการ
รวบรวมงานของนักเรียนที่ใชเพ่ือแสดงถึงความสามารถของนักเรียน 
 บราวนิ่ง (Browning. 1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเปนธรรมของประโยคคําถาม
เปรียบเทียบผลของการประเมินตามสภาพจริง ในวิชาการอานและวิชาคณิตศาสตรตามเพศและ
สถานที่ตั้ง ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติเร่ืองการอานและคณิตศาสตรของนักเรียนในเมืองและ
ชนบทที่เรียนในระดับเกรด 4 และ เกรด 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่
เรียนในระดับเกรด 11 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่นักเรียนในเมืองจะมี
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คะแนนสูงกวานักเรียนในชนบท คะแนนการอานของนักเรียนลดลงขณะที่คะแนนคณิตศาสตร
เพ่ิมขึ้น คะแนนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนหญิงแสดงออกมากกวานักเรียนชายในทุกระดับชั้น 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญยังไมคอยมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจัยที่ใชแฟม
สะสมงานเปนเครื่องมือในการวัดประเมินนักเรียน ซ่ึงยังไมคอยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง  งานวิจัยในตางประเทศจะมีงานวิจัยที่เปนการวัดประเมินการ
เรียนรูตามสภาพจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดกระบวนการสอนของครูและกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียน การปฏิบัติและการบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาผลของการพัฒนาการความสามารถการ
คิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตาม
สภาพจริงเพ่ือดูผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3วามีการพัฒนา
มากนอยเพียงใด 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi  Experimental  Research)  
โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

2. วิธีดําเนินการทดลอง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

 แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห 

 แบบวัดประเมินตามสภาพจริง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1.การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

              ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ ใชในการศึกษาคนควาในการวิ จัยครั้ง น้ีเปนนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) สํานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานครปการศึกษา 2550 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน โดยมีการจัด
หองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 

  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) สํานักงานเขตหนองจอก  สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 33 คน  แบงเปนนักเรียนชาย  14  คน  นักเรียนหญิง  
19  คน  ซ่ึงเลือกมาโดยการเจาะจง  (Purposive   Sampling) เพราะเปนนักเรียนที่ผูวิจัยทํา
หนาที่เปนครูประจําชั้นสามารถดูแลและใหคําแนะนําไดอยางใกลชิด   
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วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี  

1.  แบบแผนการทดลอง 

    การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Research) โดยใช
รูปแบบการทดลองแบบ   One  Group  Pretest -  Posttest  Design 

  

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 

 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง  

กลุมตัวอยาง 

 

T1 X T2 

  

           2.  ข้ันตอนดําเนินการทดลอง 

      1. เลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  33  คน เปนกลุมที่ใชใน
การศึกษาคนควา 

      2. กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักเรียน  ซ่ึง
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการพัฒนา  10  สัปดาห   

      3. ดําเนินการพัฒนาการคิดวิเคราะห  ตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 

          3.1  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึรายละเอียดและขั้นตอน  พรอมทั้งขอตกลง
ในการดําเนินการศึกษาคนควาในครั้งน้ี 

          3.2  นําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหไปทดสอบกับนักเรียนกอนเรียน  ซ่ึง
ผูวิจัยเปนผูควบคุมการทดลองดวยตนเอง แลวบันทึกคะแนนกลุมตวัอยางเพื่อพิจารณา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนเปนคะแนนการทดสอบกอนเรียน   

          3.3  ปฐมนิเทศกอนการทดลองกับนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง  โดยครูชี้แจงจุดประสงคให
นักเรียนทราบ 

          3.4  ดําเนินการทดลองตามเนื้อหากิจกรรมที่ไดกําหนดไว  10  กิจกรรม  ขณะ
ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรมเพื่อนําผลมาสะทอน
สภาพปญหา แนวทางแกไขของการจัดกิจกรรม และทําการวัดการคิดวิเคราะห ซ่ึงจําแนกเปน  
5  ดาน  ประกอบดวย  การจําแนก  การจัดหมวดหมู  การสรุปอางอิง  การประยุกตใช  และ
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การคาดการณพยากรณ  ดวยใบกิจกรรมในแตละกิจกรรม  โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ
ทดลองดังน้ี 

      ระยะเวลาที่ใชในการทดลองกระทําในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  โดยใช
เวลาในการทดลอง  20  ชั่วโมง  สัปดาหละ  2  ชั่วโมง  รวม  10  สัปดาห  เร่ิมตั้งแตวันที่  7  
มกราคม  2551  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2551  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมดวย
ตนเอง 

         3.5  ประเมินการจัดกิจกรรมจากเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงและใบกิจกรรม
ในแตละกิจกรรม เพ่ือนําขอมูลไปสรุปผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหรายดานและสภาพปญหาใน
การใชกิจกรรม 

         3.6  ผูวิจัยแจงผลการประเมินจากการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดใหนักเรียนทราบ 

         3.7 เ ม่ือสิ้นสุดการดําเนินการทดลองตามกําหนดทําการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ฉบับเดิม ตรวจบันทึกคะแนนเปนคะแนนการทดสอบหลังเรียน  

         3.8  นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐาน และนําเสนอผลการวิจัยตอไป 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

1.แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ  
มารซาโน  (ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  27;  อางอิงจาก  Marzano.  2001: 11- 12 )   มี
รายละเอียดและขั้นตอนการสรางดังภาพประกอบ  6 
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ภาพประกอบ  6  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะหตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบ  หลักการวัดและประเมินผล 

 2.  ศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 

 3.  เขียนนิยามปฏิบัติการการคิดวิเคราะหโดยศึกษาจากเนื้อหาหลักสูตร  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบทดสอบ 

 4.  สรางแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหตามนิยามปฏิบัติการตามแนวคิดของมารซาโน 
(ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  27; อางอิงจาก  Marzano.  2001: 11-12) เปนแบบทดสอบ
แบบเขียนตอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง   จํานวน  20  ขอ  ประกอบดวย  การจําแนก  4  ขอ   การ

ศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบ  การวัดและประเมินผลเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 

เขียนนิยามเชงิปฏิบัติการของการคิดวิเคราะห 

สรางแบบทดสอบการคิดวิเคราะหจํานวน  20  ขอ  จําแนกเปน  5  ทักษะ  
ทักษะละ  4  ขอและระบุเกณฑในการตรวจแบบทดสอบและการใหคะแนน 

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงและความเปนปรนยัของ
แบบทดสอบ 

นําไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  35  คน 

หาคาอํานาจจําแนก(r) 

จัดเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ  

ผาน 
ไมผาน 

ปรับปรุงแกไข 

ตรวจใหคะแนน 

วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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จัดหมวดหมู 4 ขอ การสรุปอางอิง 4 ขอ การประยุกตใช  4 ขอ และการคาดการณพยากรณ   
4 ขอ พรอมเกณฑการตรวจและการใหคะแนน 

 5. นําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ตรวจสอบพิจารณาความถูกตองขั้นตน  จากนั้นนําแบบทดสอบที่ผานการพิจารณาจาก
กรรมการมาปรับปรุงแกไข  แลวใหผูเชี่ยวชาญซึ่งจบปริญญาโทสาขาการวัดผลทางการศึกษา  
จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC)  โดยพิจารณาคา  IOC ตั้งแต  0.6 ขึ้นไป  ผลปรากฏวาผานเกณฑทุกขอ (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

 6. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  จํานวน  
20  ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  35  คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบ โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ  (Item  
Total  Correlation)  แลวคัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  0.2  ขึ้นไป  ผล
ปรากฏวาแบบทดสอบผานเกณฑทุกขอ  เพราะมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.213 – 0.513 

 7. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลวในขอ  6  มาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน
(Reliability) ทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)   

ผลปรากฏวามีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  .778 

   8. นําแบบทดสอบที่ไดไปจัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ  

ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห 

1.  ดานการจําแนก 

คําชี้แจง ใหนักเรียนสังเกตความเหมือน และความแตกตางของพยัญชนะในขอ 1 และ  

พยัญชนะในขอ 2 แลวตอบคําถาม ขอ 1 และขอ 2 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 

                         (1)            (2)  

1. ลักษณะที่เหมือนกันไดแก   เปนพยัญชนะในภาษาไทย ,  เปนพยัญชนะที่ไมมีหัว  

2. ลักษณะที่แตกตางกันไดแก  ก เปนพยัญชนะในกลุมอักษรกลาง  ธ เปนพยัญชนะในกลุม 

        อักษรต่ํา 

ก ธ 
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2.  ดานการจัดหมวดหมู 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม (สามารถตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

สถานการณ  

 

 

 

 

0 ใหนักเรียนจัดกลุมสัตวที่อยูในสถานการณพรอมยกตัวอยาง 

กลุมสัตว  กินเนื้อเปนอาหาร   เชน    เสือ  สิงโต  หมาปา 

กลุมสัตว  กินพืชเปนอาหาร   เชน     ชาง  มาปา   

 

3.  ดานการสรุปอางอิง 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 

สถานการณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

0  การกระทําในขอใดของนกและแมวที่เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

0.1   ชวยคุณแมถอนหญาที่แปลงผัก 

0.2   ชวยแมกรอกน้ํา 

0.3   ชวยแมลางจาน 

 

 

สัตวหลายชนิดมีสัญชาตญาณชอบอยูรวมกันเปนฝูง อาจอยูเปนครอบครัวมี พอ แม 
ลูกๆ เชน เสือ สิงโต  การอยูรวมกันเปนฝูงใหญหลายครอบครัวมีจาฝูงตัวหน่ึง เปนผูนํา เชน 
ชาง หมาปา มาปา แตก็มีเวลาแยกกันอยูตามลําพัง เชน เวลาตัวเมียมีลูกออน การอยูรวมกัน
เปนที่นาเกรงขามแกศัตรู 

แมวและนกเปนพ่ีนองกัน หลังจากที่เขาทั้งสองทําการบานเสร็จแลว เด็กทั้งสองได
ปรึกษากันวา เราควรจะหาอะไรทํา นกบอกวา “เราวิ่งเลนดีไหม” แมวบอกวา  “เรามาหาอะไรทํา
ที่ดีกวาการวิ่งเลนดีกวา” ขณะที่เดินคิดอยูน้ัน แมวมองเห็นแปลงผักสวนครัวของแมที่ปลูกไว มี
หญาขึ้นแซมเต็มไปหมด แมวจึงบอกกับนกวา  “เรามาชวยกันทํางานเพื่อแบงเบาภาระของคุณ
แมดีกวา”  แลวเด็กทั้งสองก็ชวยกันถอนหญาแลวพรวนดินรดน้ําแปลงผัก เม่ือเสร็จแลวนกก็ไป
ชวยแมกรอกน้ํา สวนแมวก็ไปชวยแมลางจาน 
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4.  ดานการประยุกต 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถามขางลาง 

สถานการณ 

  

 

 

 

 

0   นักเรียนคิดวาจงจิตรและเพื่อนๆจะนําความรูที่ไดรับจากการเรียนในวิชาการงานอาชีพและ    

    เทคโนโลยี ไปแนะนําคุณพอประกอบอาชีพเสริมใดไดบาง 

0.1 อาชีพปลูกผัก  ,  ขายผัก 

0.2 อาชีพเพาะพันธุปลา  อาชีพเลี้ยงปลา  อาชีพขายปลา 

5.  ดานการคาดการณ / พยากรณ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 

สถานการณ 

  

 

 

 

 

0  จากสถานการณดังกลาว นักเรียนคิดวาในอีก 10 ป ขางหนา ประเทศไทยจะเปนอยางไร 

0.1  แหงแลง  ไมมีตนไม 

0.2  กลายเปนทะเลทราย 

0.3  อากาศจะรอนมาก 

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห  

0 ตอบไมถูกตองหรือไมตอบเลย 

1 ตอบไดถูกตอง 1 ขอ 

2 ตอบไดถูกตองมากกวา  1 ขอ 

 

ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสมชายสอนใหจงจิตรและเพื่อนๆปลูกผักชนิด
ตางๆ เชน ผักคะนา ผักกวางตุง ผักบุงจีน แลวยังใหนักเรียนเลี้ยงปลาดุกในกระชังอีก
ดวย เม่ือผักและปลาโตพอที่จะขายได นักเรียนก็ชวยกันเก็บผักและจับปลาไปเดินขาย
ตามละแวกชุมชน เงินที่ขายไดนํามาจัดทําบัญชีหักตนทุน และเม่ือไดกําไรจะนําเขามา
เปนกองทุนอาหารกลางวันเพ่ือชวยเหลือคาอาหารใหแกนักเรียนในโรงเรียน 

วันน้ีวิษณุดูสารคดี ผูบรรยายสารคดีบอกวาปาไมในประเทศไทยรอยหรอลงไปทุกที  

เน่ืองจากมีผูเห็นแกตัว ชอบลักลอบตัดไมไปขาย สวนชาวบานก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร 
ไมสนใจ ผลของการตัดไมทําใหเกิดน้ําทวมและบางพื้นที่ฝนไมตกตามฤดูกาลทําใหเกิด
ความแหงแลงอีกดวย 
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2  แผนกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห มีทั้งหมดจํานวน 10 
แผนการ 

จัดกิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนการสรางดังน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหและการพัฒนาการคิด
วิเคราะห  และเนื้อหาหลักสูตรในวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544   

2.  กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมตามทฤษฎี
ของมารซาโนแบงการคิดวิเคราะหเปน 5 ดาน คือ ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดาน
การสรุป ดานการประยุกต  ดานการคาดคะเนและพยากรณ จําแนกเปนดานละ  2  กิจกรรม  
รวม  10  กิจกรรม 

 3.  ศึกษาแนวคิดการจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง  ตามแนวคิดของ  พจนา  ทรัพยสมาน  (2549: 16–25)   

   4.  เขียนแผนกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองในแตละแผน
ประกอบดวย  1)  ชื่อแผน  2)  จุดมุงหมาย  3)  สาระสําคัญ  4)  สาระการเรียนรู  5)  ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง  6)  กระบวนการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  6)  
การวัดประเมินผล  จํานวน  10  กิจกรรม  ดังแสดงในตารางที่  4    

  

ตาราง 2 โปรแกรมการจัดการเรียนรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง 

 

ครั้งที ่ กิจกรรม 

 

เวลา จุดมุงหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 

1 -ปฐมนิเทศ 

-ท ด ส อ บ
กอนเรียน 

1 เพ่ือสรางความเขาใจ
และทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

2 อักษรสาม
หมู 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จําแนก 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ครั้งที ่ กิจกรรม 

 

เวลา จุดมุงหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 

3 บันไดอักษร 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จําแนก 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

4 ชนิดของคํา
(คํานาม) 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดหมวดหมู 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

5 สนุกกับคํา
ราชาศัพท 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดหมวดหมู 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

6 จดหมายนา
คิด 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สรุปอางอิง 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

7 เขียนนิทาน
หาขอคิด 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สรุปอางอิง 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

8 วิจารณ
อยางไรให
สรางสรรค 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ประยุกตใช 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

 



 73 

ตาราง 2 (ตอ) 

 

ครั้งที ่ กิจกรรม 

 

เวลา จุดมุงหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 

9 คนละเรื่อง
เดียวกัน 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ประยุกตใช 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

10 คมชัดลึก 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คาดการณ/พยากรณ 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

11 อานกลอน
สอนใจ 

2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คาดการณ/พยากรณ 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

-แบบบันทึกการเรียนรู 

-แบบประเมินใบกิจกรรม 

 

12 ทดสอบ
หลังเรียน 

1 เพ่ือทดสอบหลังการ
ทดลอง 

 

            6. นําแผนการจัดกิจกรรมที่สรางนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือ
พิจารณารวมกัน 

 7. นําแผนการจัดกิจกรรมที่ผานคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวใหผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณการสอนภาษาไทย  หรือมีประสบการณในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทยไมต่ํากวา  10  ป  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองของ
แผนการจัดกิจกรรม  วัตถุประสงค  เน้ือหา  รูปแบบการจัดกิจกรรม  การนําเสนอกิจกรรม  และ
การประเมินผล  ผลปรากฏวา  ผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  ทาน  เห็นวาเหมาะสมและมีขอเสนอแนะ
เพียงเล็กนอย  ผูวิจัยไดปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมและเกณฑการประเมินตามสภาพจริงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทุกประเด็น  ดังน้ีคือ 

    1.  ใหปรับแกภาษาใหมีความเหมาะสม 

    2.  แผนการจัดการเรียนรูเขียนไดชัดเจนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

    3.  ปรับภาษาของเกณฑการใหคะแนนใหชัดเจนและมีความเหมาะสม 
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  ผูวิจัยปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมและเกณฑการประเมินตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญทุกประเด็น   

 8.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาไปใชในการศึกษาวิจัย 

ตัวอยางกิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห 

แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองอักษรสามหมู 

1. จุดมุงหมาย  เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหดานการจําแนก    
 
2. สาระสําคัญ อักษรไทย หรือพยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว และสามารถแบงออกไดเปน 3 
กลุมตามระดับเสียง คือ อักษรสูง มี 11 ตัว อักษรกลาง มี 9 ตัว และอักษรต่ํา มี  24  ตัว 
นักเรียนควรเรียนรูเพ่ือประโยชนในการ อาน  และเขียนคําที่ถูกตอง 
3.  สาระการเรียนรู   

1. พยัญชนะอักษรสามหมู   
       2.  จําแนกคําและกลุมคําในอักษรสามหมูที่เปนพยัญชนะตน 

4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.  บอกพยัญชนะในอักษรสามหมูไดถูกตอง 

 2.  จําแนก คําและกลุมคําในอักษรสามหมูที่เปนพยัญชนะตนไดถูกตอง 

กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันที่ 1 จุดประกายความสนใจ  
1.  ครูแจกบัตรพยัญชนะใหนักเรียนคนละ  1  บัตร  เชน  ก   น  จ  ส  เปนตน แลวใหนักเรียน
แตละคนมาเลอืกหยิบบัตรคาํที่มีพยัญชนะตนตรงกบัพยัญชนะที่นักเรียนได  จนครบทุกคน 
2.  ครูแจกใบความรูเกี่ยวกบัอักษรสามหมูใหนักเรียนอานแลวครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน  เชน -  อักษรไทยหรือพยัญชนะไทยแบงตามเสียงไดกี่เสียง   มีอะไรบาง 

-  อักษรสูงมีพยัญชนะกี่ตวั  อะไรบาง 
-  อักษรกลางมีพยัญชนะกีต่ัว   อะไรบาง   เปนตน 

3. ครูใหนักเรียนนําบัตรคํา  และบตัรพยญัชนะที่นักเรยีนหยิบไวในกิจกรรมที่  1  ออกมา 
อานใหเพ่ือนฟง และติดใหตรงกับกลุม  ซ่ึงแบงเปนอักษรสูง   อักษรกลาง  และอักษรต่ํา 
4.  ครูสรุปใหนักเรียนฟงอีกครั้งวา  อักษรสามหมูเรียกอีกอยางวา  ไตรยางศ  แบงเปนอักษรสูง 
มี  11  ตัว  ไดแก   ผ  ฝ  ถ  ฐ  ข  ฃ  ส  ศ  ษ  ห   ฉ    อักษรกลาง   มี  9  ตัว  ไดแก  ก   จ  
ก  ต   บ  ป   อ  ฎ  ฏ   และอักษรต่ํา  มี  24  ตัว  ไดแก  ค  ต  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  
ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ   
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ข้ันที่2 วางแผนการเรียนรู 
5.  วางแผนการหาคําจากนิทาน  (โดยไมใหเรื่องซ้ํากัน)  ที่มีพยัญชนะตนเปน  อักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษรต่ํา  ใหไดมากที่สุดภายในเวลา  10  นาที 

ข้ันที่ 3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
6.  นักเรียนหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  อักษรกลาง และอักษรต่ํา  (ลงในใบ 
กิจกรรม) 

ข้ันที่ 4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
7.  นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้น และเพื่อนๆชวยกนัตรวจสอบความถูกตอง 
8.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเร่ืองอักษรสามหมูและสรุปเกี่ยวกบัผลงานที่นําเสนอ 

 

ข้ันที่ 5  จัดทําชิ้นงาน 
9.  นําผลงานจัดปายนิเทศ 

การวัดประเมินผล   

1.  ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2.  ตรวจจากผลงานการจําแนกคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ํา 
 

ใบความรูเร่ือง  อักษรสามหมู  วิชา  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
 พยัญชนะไทยหรืออักษรไทย  คือ  เครื่องหมายหรือสัญลักษณซ่ึงใชแทนเสียงแท  มีอยู  
๔๔ รูปที่ไมนิยมใชมีอยู  ๒  รูป  คือ  ฃ  และ  ฅ  และสามารถแบงตามเสียงออกเปน  ๓   กลุม   
ซ่ึงเรียกวาอักษรสามหมู  หรือ  ไตรยางศ  มีดังน้ี   

๑.  อักษรกลางมี  ๙  ตัว  ไดแก  ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ  ฎ  ฏ  ตัวอยางคําที่มีอักษร
กลางเปนพยญัชนะตน  เชน  กติกา  เจ็บปวด  ดําแดง  ตกใจ  บาน   เปนตน 

๒.  อักษรสูงมี  ๑๑  ตัว  ไดแก  ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  ตัวอยางคําทีมี่
อักษรสูงเปนพยัญชนะตน  เชน  ฉุกเฉนิ  ผิดถูก  ศกึษา   แข็งขัน 

๓.  อักษรสูงมี  ๒๔  ตัว  ไดแก  ค  ฅ  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  
ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ  ตัวอยางคําที่มีอักษรต่ําเปนพยัญชนะตน  เชน  ชมพู  เฒาชรา  
ทบทวน  ธงชาติ  เปนตน 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง อักษรสามหมู        

ชื่อ................................................นามสกุล..................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานนิทานแลวจําแนกคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  อักษรสูง  และ
อักษรต่ําใหไดมากที่สุดภายในเวลา  10  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 
 
 

อักษรสามหมู 

อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา 
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เกณฑการประเมินใบกิจกรรม  แผนที่  1  เร่ือง  อักษรสามหมู 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

ก า ร จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พยัญชนะตนเปนอักษร
สูง  อักษรกลาง  และ
อักษรต่ํา 

จําแนกคําที่มีพยัญชนะตน
เปนอักษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ําไดถูกตองทุก
กลุม  กลุมละ 4-5  คํา 

จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พยัญชนะตนเปน
อักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษร
ต่ํ า ได ถู กต อง  2 
กลุม กลุมละ  3 
คํา 

จําแนกคําที่มีพยัญชนะ
ตนเปนอักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษรต่ําได
ถูกตอง 2-3 กลุม กลุม
ละ  1-2  คํา 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และวาง
รู ป ส ร ะ   พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกตไดถูกตองตาม
หลักการเขียนทุกคํา 

เขียนสะกดคําถูก 
และวางรู ปสร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต ผิดไม
เกิน  3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เ ขี ย น ตั ว บ ร ร จ ง เ ป น
ระเบียบ อานงาย สะอาด 
ไมมีรอยสกปรก หรือรอย
ลบ 

เขี ยนตั วบรรจง
เปนระเบียบ อาน
งาย มีรอยสกปรก
ห รื อ ร อ ย ลบ ไม
เกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9       หมายถึง       ดี 
5   -   6 หมายถึง       พอใช 
0   -   4 หมายถึง       ควรปรับปรุง 
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3.  แบบประเมินตามสภาพจริง     มีรายละเอียดการสรางดังน้ี 

     3.1  ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร 

ศึกษาและวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  การสราง 

เครื่องมือวัดผล  การประเมินใบกิจกรรม  และการประเมินผลการใชกิจกรรม  ที่เกี่ยวกับกลุม
สาระภาษาไทย  เพ่ือวางแผนการประเมินตามสภาพจริงในแตละกิจกรรมการเรียนรูและ ปญหา 
/ อุปสรรค  แนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม  ซ่ึงไดกําหนดเครื่องมือการการประเมินตามสภาพ
จริงที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ชนิด ไดแก แบบบันทึกการตรวจงาน  แบบบันทึกการเรียนรู  แบบ
บันทึกการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียนโดยมีรายละเอียดการใชแบบประเมินตามสภาพจริง
ในแตละกิจกรรม  ดังตาราง  5 

 

ตาราง 3 โครงสรางการประเมินตามสภาพจริงในแตละแผนการจัดกิจกรรม 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

1 อักษรสามหมู อักษรสามหมู ดานการจําแนก -  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

2 บันไดอักษร การผันอักษร ดานการจําแนก -  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

 

3 ชนิดของคํา คํานาม ดานการจัด
หมวดหมู 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

4 สนุกกับคําราชาศัพท คําราชาศัพท ดานการจัด
หมวดหมู 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 

5 จดหมายนาคิด จดหมายนาคิด ดานการสรุป
อางอิง 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

6 เ ขี ย น นิ ท า น จ า ก
ขอคิด 

เขียนนิทานจาก
ขอคิด 

ดานการสรุป
อางอิง 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 

7 วิจารณอยางไรให
สรางสรรค 

วิจารณอยางไรให
สรางสรรค 

ดานการ
ประยุกตใช 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

8 คนละเรื่องเดียวกัน ค น ล ะ เ รื่ อ ง
เดียวกัน 

ดานการ
ประยุกตใช 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 

9 คมชัดลึก คมชัดลึก ดานการ
คาดการณ 
พยากรณ 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการเรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

แผนที่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง 

10 อานกลอนสอนใจ อานกลอนสอนใจ ดานการ
คาดการณ 
พยากรณ 

-  แบบบันทึก 

   การตรวจใบ 

   กิจกรรมและ  

  เกณฑการให
คะแนน 

   ใบกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

   พฤติกรรมการ
เรียน 

-  แบบบันทึกการ   

   เรียนรู 

-  แบบประเมินใบ 

   กิจกรรม 

 

3.2  ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 

       1.  ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในแตละแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือกําหนดสิ่งที่
ตองการจะประเมินในแตละแผนการจัดกิจกรรมตามรายดานของทักษะการคิดวิเคราะห 

      2.  ออกแบบสรางใบกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม  แบบประเมิน และ
เกณฑการใหคะแนน 

      3.  นําแผนการจัดกิจกรรม  ใบกิจกรรม และเกณฑการใหคะแนนในแตละกิจกรรม
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนกลุมสาระภาษาไทยหรือมีประสบการณในการนิเทศ  จํานวน  3 
ทาน พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม  ใบกิจกรรม  และเกณฑการใหคะแนน  และ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

      4.  จัดพิมพแบบประเมิน เพ่ือนําไปใชในแตละกิจกรรมการเรียนรู 
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ตัวอยางแบบบันทึกการตรวจใบกิจกรรม  แผนที่  1  เร่ืองอักษรสามหมู 

การจําแนก 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด 

 
รวม 

เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

การแปลผลคะแนน 

7 -  9   ดี  5  -  6  พอใช  0 – 4   ควรปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่ 1  เร่ืองอักษรสามหมู 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

จําแนกคําที่ประสมสระ
ถูกตอง 

1.จําแนกคําที่มีสระเสียง
เด่ียวได 16 – 20 คํา 

2.จําแนกคําที่มีสระเสียง
ประสมได  16 – 20 คํา 

3 . จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พยัญชนะอยูขางทายได 
16 – 20 คํา 

 

จําแนกคําได 2 กลุม 
กลุมละ  

12 – 15 คํา 

จํ าแนกคํ า ได  1
กลุม จํานวน  

 0 – 11 คาํ 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดไม
เกิน  3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
และวางรู ปสร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต   ผิด
เกิน  3  คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เ ขี ย นตั วบ ร ร จ ง เป น
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
สะอาด ไมมีรอยสกปรก 
หรือรอยลบ 

 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เ ขี ย นตั ว อั กษ ร
ห วั ด  มี ร อ ย
สกปรกหรือรอย
ลบเกิน 3  แหง 
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ตัวอยางแบบบันทึกการเรียนรู 

ชื่อ................................................ชั้น......เลขที่........วันที่..................................................... 

เร่ืองที่เรียน..................................................................................................................... 

ตัวอยางแบบบันทึกการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียน 

ชื่อ........................................นามสกุล.............................ชั้น.............เลขที่.............. 

ประเมินโดยนักเรียน 

ชื่อผลงาน......................................................................... 

ผลงานชิ้นนี้แสดงจุดเดนอยางไร
............................................................................................................................................ 

สิ่งที่ตองปรับปรุงใหดีขึ้น ........................................................................................................ 

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

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

ประเมินโดยเพื่อน 

ขอคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียน 

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

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

ชื่อเพ่ือนนักเรียน.......................................... 

วันที่...............เดือน.................พ.ศ............ 

 

ประเมินโดยครู 

ขอคิดเห็นของครู 

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

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

ลงชื่อ...............................................ครูผูสอน 

วันที่.....................เดือน................พ.ศ......... 

1.สรุปเนื้อเร่ืองที่เรียน

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

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

2.สามารถนาํเรื่องที่เรียนไปใชประโยชนไดอยางไร 

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

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

3.ขอสงสัยที่ตองการใหอธิบายเพิ่มเติม 

.....................................................................................................................................
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ตัวอยางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การรวม
กิจกรรม 

 

การซักถาม การตอบ
คําถามและ
แสดงความ
คิดเห็น 

   
รวม 

 

เลขที่ 

         

ชื่อ   -   สกุล 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 

            

            

            

            

 

เกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การรวมกิจกรรม 

ระดับ  3  ใหความสนใจในการทํากิจกรรมและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมทุกครั้ง 

ระดับ  2  ใหความสนใจในการทํากิจกรรมเปนบางครั้ง   

ระดับ  1  ใหความสนใจในการทํากิจกรรมนอย  บางทีก็เฉื่อยชา 

การซักถาม 

ระดับ  3  ใหความสนใจและซักถามอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ  2  ใหความสนใจและซักถามเปนบางครั้ง 

ระดับ  1  ใหความสนใจและซักถามนอยมาก 

การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

ระดับ  3  ตอบตรงประเด็น  มีเหตุผลในการอธิบาย  คําตอบไมวกวนสบัสน 

ระดับ  2  ตอบตรงประเด็น  มีเหตุผลในการอธิบายแตวกวนสับสน 

ระดับ  1  ตอบคําถามไมตรงประเด็น  และวกวนสับสน 

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองและประสานกับครูประจําวิชาทานอ่ืนๆเพ่ือขอความ
รวมมือในการรวบรวมขอมูล และดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด  10  
กิจกรรม  ในชั่วโมงเรียนปกติที่ผูวิจัยทําการจัดการเรียนรูในกลุมสาระภาษาไทย  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/1  รวมทั้งดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงดวยตนเอง  ในภาคเรียนที่ 2  
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 ปการศึกษา  2550  ตั้งแตเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  2551 

 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  มีดังตอไปน้ี 

 1.  อธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมทดลองเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรม 

2.  เก็บขอมูลกอนการทดลองดวยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห  เปนแบบทดสอบ
เขียนตอบ  จํานวน 20  ขอ  ประกอบดวย การจําแนก 4 ขอ การจัดหมวดหมู  4  ขอ  

การสรุปอางอิง 4 ขอ การประยุกตใช 4 ขอ และการคาดการณพยากรณ 4 ขอ ใชเวลา  120  
นาที โดยแบงการสอบเปน 2 วัน วันละ 60 นาที ในวันจันทรที่ 7 มกราคม 2551 สอบดานการ
จําแนก ดานการจัดหมวดหมู และ ดานการสรุปอางอิง  และในวันอังคารที่ 8 มกราคม  2551  
ดําเนินการสอบตอในดานการประยุกตใช  และการคาดการณพยากรณ  

 3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมและทําการประเมินตามแผนการจัดกิจกรรม ตั้งแตวันจันทรที่  
14  มกราคม  2551  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 โดยเก็บขอมูลระหวางการทดลองดวย
ใบกิจกรรมที่ 1 - ใบกิจกรรมที่ 10 ในแตละกิจกรรมจะมีแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม  แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบบันทึกการเรียนรู  และแบบประเมินใบกิจกรรม 

 4. เก็บขอมูลระหวางการทดลองโดยนําใบกิจกรรมในแตละแผนมาตรวจใหคะแนนและ
ทําการบันทึกคะแนนเพื่อนําขอมูลไปสรุปผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหรายดาน  และนําแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบบันทึกการเรียนรู  และแบบประเมินใบกิจกรรมมาสรุปสภาพ
ปญหาในการใชกิจกรรม 

 5. เก็บขอมูลหลังการทดลอง  ดวยแบบทดสอบการคิดวิเคราะหชุดเดิมไปสอบกับ
นักเรียนหลังจากทําการทดลองเสร็จสิ้นในวันศุกรที่ 7 มีนาคม 2551โดยสอบดานการจําแนก  
การจัดหมวดหมู  และการสรุปอางอิง และวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 สอบดานการประยุกตใช  
และดานการคาดการณพยากรณ 

 6. นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด  
เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การจัดกระทําขอมูล  แบงออกเปน  2  สวน  ตามลําดับดังน้ี 

1.  ขอมูลระหวางการทดลอง 

     1.1  เม่ือสิ้นสุดการทดลองนําผลการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียนมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และแปลความหมายระดับศักยภาพของนักเรียนโดย
เทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหรายดานระหวาง
การจัดกิจกรรม 
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      1.2  นําแบบบันทึกการเรียนรู  แบบประเมินใบกิจกรรมของนักเรียน  และการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนมาสรุป  ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไขของการใชกิจกรรมการ
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

     1.3  เขียนกราฟแสดงแนวโนมการพัฒนาการคิดวิเคราะหรายดานระหวางการจัด
กิจกรรมโดยจําแนกเปน  5  ดาน  ไดแก  การจําแนก  การจัดหมวดหมู  การสรุปอางอิง  การ
ประยุกตใช  และการคาดการณพยากรณ 

 2.  ขอมูลหลังการทดลอง 

      2.1  ศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยนําผลการทําแบบทดสอบการคิด
วิเคราะหระหวางกอนการใชกิจกรรม  และหลังการใชกิจกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางโดยใช  สถิติ  t – test for dependent samples   (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2546 : 170 – 
175)   กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 

      2.2  เขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบแนวโนมพัฒนาการการคิดวิเคราะหระหวางกอน
และหลังการใชกิจกรรม 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี  มีดังน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
 1.1 คาเฉลี่ย 
   
  Χ   = ∑Χ  

                               n 
  Χ     แทน  คาเฉลี่ย 
  ∑Χ   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
 1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

  S   =   
( )

( )1

22

−

Χ−Χ∑ ∑
nn

n
 

    
 เม่ือ S    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ∑Χ2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
  ∑Χ    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 



 90 

2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ไดแก 
 2.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity)โดยใชสูตร 
 

   IOC = 
Ν
∑R

  

   
   เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
  Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 2.2 หาคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห  โดยใชสหสัมพันธ
แบบ  Item  Total  Correlation (สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์.  2547 : 6 )   

r xy  = 
( ) ( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑−

−∑ ∑ ∑
2Y

2
YN2X

2
XN

YXXYN
 

 

เม่ือ r xy   แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 

 N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

 ∑ΧΥ  แทน ผลรวมของผลคูณคะแนน  X  และคะแนน  Y 

 ∑Χ 2  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน  X 

           ∑Υ 2 แทน     ผลรวมของกําลังสองของคะแนน  Y 
 
2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห โดยใชสูตร 

สัมประสิทธแอลฟา (α  - Coefficient) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 200) 
 

   α  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S
S

n
n  

 เม่ือ  α  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
  ∑ 2

iS แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
  2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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3. สถิติที่ใชทดสอบนัยสําคัญ  ไดแก  t – test  for  dependent  samples (ชูศรี  วงศรัตนะ.
2546:191 – 195) 
 
   t   =          ∑D     

         
( )2

1−
−∑ ∑

n
DDn

 

  
เม่ือ D แทน ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

∑D  แทน ผลรวมความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

  2∑D  แทน ผลรวมความแตกตางระหวางคะแนนแตละคูยกกําลังสอง 
  n แทน จํานวนคู 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการ
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลความหมายของการวิเคราะห
ขอมูลดังน้ี 

n แทน จํานวนของนกัเรียน 

Χ    แทน คาเฉลีย่คะแนน 

S.D แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

t แทน คาความแตกตางของคะแนน 

df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ 

** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

 สวนที่ 1  วิเคราะหขอมูลระหวางการทดลอง 

1.  วิเคราะหขอมูลระหวางการทดลองเปนขอมูลที่ไดมาระหวางการจัดกิจกรรม
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง สภาพที่เปนจริง/ผลการจัดกิจกรรม   ปญหา/อุปสรรค   
แนวทางแกไข   จากการประเมินระหวางการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการสังเกตของผูวิจัย และ
จากเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง ไดแก  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบประเมิน
ใบกิจกรรมของนักเรียน  และแบบบันทึกการเรียนรู  ระหวางกิจกรรมที่1 – กิจกรรมที่ 10 

 2.  ศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ใชกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเองจากคะแนนใบกิจกรรมในกิจกรรมที่ 1 – ใบกิจกรรมในกิจกรรมที่10 

 สวนที่  2  วิเคราะหขอมูลหลังการทดลอง 

 1.  การศึกษาขอมูลคะแนนพัฒนาการคิดวิเคราะหจากแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห  
จํานวน  20  ขอ  โดยนําคะแนนมาวิเคราะห เปนคะแนนผลตางระหวางการทดสอบกอนจัด
กิจกรรมกับการทดสอบหลังการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

 1.1  คาสถิติพ้ืนฐาน ของคะแนนรายดานของการคิดวิเคราะห 

 1.2   คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะหรวม  5  ดาน 
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 2.  เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองและคะแนนการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรม โดยใช
สถิติ  t – test  for  dependent  samples (ชูศรี  วงศรัตนะ.2546:191 – 195) 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลระหวางการทดลอง 
 1.  การวิเคราะหในตอนนี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลระหวางการทดลองของนักเรียน 
จํานวน 33 คน  มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปผลการประเมิน ปญหา/ อุปสรรค และแนวทางแกไข จาก
การประเมินในระหวางการทดลอง  โดยใชการประเมินตามสภาพจริง ปรากฏผลดังตาราง 4 – 5 
ตามลําดับดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนจริง  ปญหา/  
     อุปสรรค  จากการประเมินตามสภาพจริง  แนวทางแกไข  กิจกรรมที่ 1 -  กิจกรรมที่  10 
 

กิจกรรม สภาพที่เปนจริง / ผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 

กิจกรรม 
อักษรสามหมู 

นักเรียนมีความกระตือรือรน
และพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่
ตนเองเลือก  มีสวนรวมใน
กิ จกรรมซักถามและตอบ
คํ าถ ามอยู ใ น ร ะ ดับ ดี แล ะ
นัก เรี ยนส วนใหญ มีความ
เขาใจในการจําแนกคําตาม
กลุมอังษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ํา  และจําแนกคํา
ตามกลุ ม ได ถู กต อ งอยู ใ น
ระดับดี 

นักเรียน 5 คน  คิดเปน
รอยละ  15.15  ใชเวลา
ในการอานและจําแนก
คํามากทําใหงานเสร็จไม
ทันตามกําหนดเวลา 

ค รู ค อ ย ดู แ ล
ใ ก ล ชิ ด แ ล ะ
ก ร ะ ตุ น ใ ห
นักเรียนมีความ
พยายามมากขึ้น 
และเ รียกมาทํา
นอกเวลาในชวง
พักกลางวัน และ
ตอนเย็นเฉพาะ
นักเรียนที่ทําไม
ทัน 

กิจกรรม 
การผันอักษร 

นักเรียนชวยกันจําแนกคํา
จากเพลงตามที่กําหนดโดย
นักเรียนที่หาคําไดครบกอน
จะชวยเพ่ือนที่หาคําไดไมครบ
จนสามารถหาครบทุกคน   

นักเรียน8คนคิดเปนรอย
ละ 24.24 ใสวรรณยุกต
ไมถูกตองตามหลักการ
เขียนและทํางานไมเสร็จ
ในเวลาที่กําหนด 

-ครูพูดคุยให
คําแนะนํา
นักเรียนและให
เพ่ือนที่มี
ความสามารถ 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

กิจกรรม สภาพที่เปนจริง / ผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 

 และนักเรียนสามารถนําคําที่
จําแนกจากเพลงมาผันเสียง
ไดถูกตองตามหลักการผัน
อักษร 

 คอยใหคําแนะนํา
เพ่ือน 
- ครูให นักเรียน
ทํ า ง า น ต อ ใ น
ช ว ง เ ว ล า พั ก
กลางวันหรือตอน
เย็น 
 

กิจกรรม 
คํานาม 

นักเรียนใหความสนใจรวม
กิจกรรมและสนุกกับการตัด
ขาวไดใชกาวในการติดขาว 
และนักเรียนเลือกคํานามได
ถู กต อ งตามประ เภทของ
คํานามที่กําหนด มีเพียงสวน
นอยที่ จัดประเภทคํานามผิด 

นั ก เ รี ย น ข า ด ค ว า ม
รับผิดชอบในดานความ
สะอาด เม่ือตัดกระดาษ
แลวบางคนไมเก็บทําให
สกปรกเลอะเทอะ 

ครู แน ะ นํ า แล ะ
ตักเตือนนักเรียน
เป น รายบุ คคล
และให นักเรียน
ชวยกันทําความ
ส ะ อ า ด ใ ห
เรียบรอย 

กิจกรรม 
คําราชาศัพท 

นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียนและชวยกันหาคํา
มี ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ แ ล ะ
ชวยเหลือกันเม่ือเกิดขอสงสัย  
มีการซักถามและตอบคําถาม
ไดตรงประเด็นและสวนใหญ
สามารถหาคําไดถูกตองและ
นํ า คํ า ม า จั ด หม ว ดหมู ไ ด
ถูกตองตามฐานะของบุคคล 

นักเรียน  23 คน   คิด
เปนรอยละ 69.70 เขียน
สะกดคําไมคอยถูกใส
วรรณยุกตผิดตําแหนง
และการทํางานไมคอย
สะอาด 

ครูใหคําแนะนํา
แ ล ะ ชี้ แ น ะ
นั ก เ รี ย น ใ ห
นักเรียนมีความ
ระมัดระวังในการ
เขียนและแกไข
คําที่ เขียนผิดให
ถูกตอง  และให
พยายามตั้งใจใน
การทํางานมาก
ขึ้น 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

กิจกรรม สภาพที่เปนจริง / ผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 

กิจกรรม 
จดหมายนาคิด 

นักเรียนใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมดี และชวยกัน
ต อ บ คํ า ถ า ม แ ล ะ แ ก ไ ข
จดหมายที่ผิดไดถูกตองตาม
รูปแบบการเขียนจดหมาย  
และสามารถเขียนจดหมายลา
ปวยไดถูกตองตามรูปแบบ
การเขียนจดหมายและใช
ภ า ษ า ไ ด ถู ก ต อ ง ไ ด ต า ม
กาลเทศะ 

ผ ล ง า นที่ ทํ า ไ ม ค อ ย
สะอาดมีรองรอยลบมาก
และนักเรียนทํางานไม
เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ครูใหคําแนะนํา
แ ล ะก ร ะตุ น ใ ห
นักเรียนทํางาน
ใหเรียบรอยและ
ให นั ก เ รี ย นม า
ทํ า ง า น ต อ ใ น
ช ว ง เ ว ล า พั ก
กลางวันและตอน
เย็นหลังเลิกเรียน 

กิจกรรม 
เขียนนิทาน
จากขอคิด 

นักเรียนใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมและเขียนเรื่อง
ไดสอดคลองกับขอคิดของ
เ ร่ือง   เรียงลําดับใจความ
สําคัญของเร่ืองไดครบถวน
เปนเหตุเปนผล 

นักเรียน8  คน  คิดเปน
รอยละ 24.24  เขียน
ส ะ ก ด คํ า ไ ม ถู ก ต อ ง
ทํางานชาสงงานไมตรง
ตามกําหนดเวลา 

ครู แน ะ นํ า แล ะ
ชี้ แน ะนั ก เ รี ยน
เป น รายบุ คคล 
และทั้งหอง และ
ใหนักเรียนมาทํา
ตอในชวง เวลา
พักกลางวัน 

กิจกรรม 
วิจารณ

อยางไรให
สรางสรรค 

นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการตอบคําถามและชวย
เพ่ือนในการคิดจุดบกพรอง
ของตนเองที่จะใหเพ่ือนตําหนิ 
บางคนใชภาษาไดสุภาพแต
ยังเขียนไมตรงประเด็น  

นักเรียน  6คนคิดเปน
รอยละ  18.18 เขียน
ส ะกดคํ า แล ะ ว า ง รู ป
วรรณยุกตผิดตําแหนง 
ผลงานมีรอยลบไมคอย
สะอาด 

ครูพยายามชี้แนะ
การเขียนสะกด
คํ า แ ล ะ ใ ห
นักเรียนปรับปรุง
แ ก ไ ข เ ป น
รายบุคคล 

กิจกรรม 
คนละเรื่อง
เดียวกัน 

นักเรียนใหความสนใจและ
ตั้งใจฟงนิทาน ชวยกันตอบ
คําถาม  และตอบคําถามได
ชัดเจนตรงประเด็น นักเรียน
สวนใหญดัดแปลงเรื่องได 

นักเรียนทํางานไมคอย
เรียบรอยมีรอยลบแกไข
สกปรก 

ครูคอยกระตุนให
นักเรียนทํางาน
ใหเรียบรอยและ
ยกตวัอยาง
ผลงานที ่
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

กิจกรรม สภาพที่เปนจริง / ผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 

 สอดคลองกับเน้ือเร่ืองมีความ
เปนเหตุเปนผล 

 เรียบรอยสะอาด
พรอมกับชมเขย
ในการทํางาน 

กิจกรรม 
คมชัดลึก 

นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการรวมกิจกรรมและให
ชวยเหลือในเรื่องของการตัด
ขาวและติดขาว  และนักเรียน
บางคนยั ง เ สนอแนะแนว
ทางแก ไขไมชัด เจนแสดง
ความเปนเหตุเปนผลนอย 
 

ในบางชวงเกิดความ
วุนวายในเรื่องของการ
ใชกรรไกรและกาว 

ค รู พ ย า ย า ม
ตั ก เ ตื อ น ใ ห
นักเรียนรูจักการ
รอคอยและผลัด
กนัใชอุปกรณ 

กิจกรรม 
อานกลอน
สอนใจ 

นักเรียนอานบทรอยกรอง
อย า ง ตั้ ง ใ จ แล ะช ว ยตอบ
คําถามเปนอยางดี และเขียน
ไดตรงประเด็นแตยังอธิบาย
ไมชัดเจน 

นักเรียน 5 คน คิดเปน
รอยละ 15.15 ใชเวลาใน
การคิดมากทําใหงานไม
เสร็จในชั่วโมง 

ครูใหนักเรียนมา
ทํ า ง า น ต อ ใ น
ช ว ง เ ว ล า พั ก
กลางวนั 

 
 2.  ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยประเมินจากใบกิจกรรมระหวางการ
ทดลองในกิจกรรมที่1 – กิจกรรมที่ 10   โดยแตละกิจกรรมจะมีคะแนนแบงตามทักษะการคิด
วิเคราะห 5 ดาน  แตละดานประกอบดวย  2  ใบกิจกรรม   กิจกรรมที่ 1 ,2 เปนดานการจําแนก 
กิจกรรมที่ 3,4  เปนดานการจัดหมวดหมู  กิจกรรมที่ 5,6  เปนดานสรุปอางอิง  กิจกรรมที่ 7,8  
เปนดานประยุกตใช  และกิจกรรมที่ 9,10  เปนดานการคาดการณ / พยากรณ  ในแตละใบ
กิจกรรมประเมิน  3  ดาน  ไดแก  การคิดวิเคราะห (ในแตละดาน)  การเขียนสะกดคํา  และ
ความสะอาด  มีคะแนนดานละ  3  คะแนน  นําคะแนนเฉพาะดานที่  1  (การคิดวิเคราะห)  มา
วิเคราะห  ดังน้ันคะแนนรวมแตละดานเปน  6  คะแนน (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ง) ดัง
แสดงในตาราง  5  
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ตาราง 5  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนรายทักษะของการคิดวิเคราะห ที่ไดมาจากคะแนนใบ  

     กิจกรรม จากการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ของนักเรียนชั้น  

     ประถมศึกษาปที่  3 

 

กิจกรรม N คะแนนเต็ม Χ    S.D ระดับ 

ดานการจําแนก 33 6 5.060 0.826 ดี 

ดานการจัดหมวดหมู 33 6 5.090 0.722 ดี 

ดานการสรุปอางอิง 33 6 5.121 0.780 ดี 

ดานการประยุกตใช 33 6 5.151 0.618 ดี 

ดานการคาดการณพยากรณ 33 6 5.181 0.527 ดี 

รวม 33 30 25.606 1.869 ดี 

 จากตาราง  5  พบวาจากการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงในแตละดานดังน้ี  ดานการจําแนก 

ดานการจัดหมวดหมู  ดานการสรุปอางอิง  ดานการประยุกตใช  และดานการคาดการณ/
พยากรณพบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  5.060  5.090  5.121  5.151  5.181  ตามลําดับ  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.826  0.722  0.780  0.618  0.527  ตามลําดับ  โดยคาคะแนน
เฉลี่ยการคิดวิเคราะหรวม 5 ทักษะ  เทากับ  25.606  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
1.869  ซ่ึงในแตละทักษะคะแนนอยูในระดับดี 

 เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยจากตาราง 5  มาทํากราฟ  ปรากฏดังภาพประกอบ  7 
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คะแนนเฉลี่ย

 
ภาพประกอบ  7  กราฟแสดงการพัฒนาการคิดวิเคราะหรายดานจากคะแนนเฉลี่ย 
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สวนที่  2  ขอมูลหลังการทดลอง 

 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหกอนและหลังใชกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง  โดยนําคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังการจัด
กิจกรรม  โดยใชสถิติ  t – test  for  dependent  samples  ดังตาราง  8 

 

 ตาราง  6  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะหระหวางกอนและหลังการใช  

     กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

การคิดวิเคราะห คะแนนการทดสอบ Χ  S.D t 

กอนการทดลอง 3.27 .801 
ดานการจําแนก 

หลังการทดลอง 5.42 1.521 
8.723** 

กอนการทดลอง 6.18 1.590 
ดานการจัดหมวดหมู 

หลังการทดลอง 6.67 1.164 
4.175** 

กอนการทดลอง 5.45 1.603 
ดานการสรุปอางอิง 

หลังการทดลอง 6.76 1.062 
7.374** 

กอนการทดลอง 2.27 1.257 
ดานการประยกุตใช 

หลังการทดลอง 4.70 1.237 
7.131** 

กอนการทดลอง 4.18 1.236 ดานการคาดการณ
พยากรณ หลังการทดลอง 5.27 1.126 

6.614** 

กอนการทดลอง 21.30 3.996 
รวม  5 ดาน 

หลังการทดลอง 28.82 4.231 
12.726** 

**  มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ  .01 

 จากตาราง  6  พบวาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกอนการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมในแตละดานดังน้ี 

 ดานการจําแนก  พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .801 สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.52  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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 ดานการจัดหมวดหมู พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ  6.18  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.590  สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  6.67  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  1.164  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 ดานการสรุปอางอิง พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 5.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.603  สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.67  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.062  ซ่ึง
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสุงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 ดานการประยุกตใช  พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 2.27  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  1.257  คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ  4.70  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.257  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดานการคาดการณพยากรณ พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 4.18 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  1.236  สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ  1.126  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 ผลการวิเคราะหรวม 5 ดาน พบวามีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 21.30 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.996  สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 28.82 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.231 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 

 เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยในตาราง  8  มาทํากราฟปรากฏผลดังภาพประกอบ  8 
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ภาพประกอบ  8  กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหรายดาน  
      กอนและหลังการใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
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ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหระหวาง  
      กอนและหลังการใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

 สําหรับขอสังเกตที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี คือ การพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใช
กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง เปน
กิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คิดและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และมีการประเมินผลที่หลากหลายมีการสะทอน
กลับทําใหผลการพัฒนาในดานตางๆของนักเรียนสูงขึ้น  แตควรใหนักเรียนฝกอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ  และจากการคะแนนการทําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหจําแนกเปนรายดาน  
ปรากฏวาคะแนน ดานการจัดหมวดหมู และดานสรุปอางอิง กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวา
ดานการจําแนก ดานการประยุกตใช  และดานการคาดการณพยากรณ จึงทําใหชวงคะแนนหลัง
การจัดกิจกรรมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนอย อาจเปนเพราะวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ที่นํามาทดสอบ ในดานการจัดหมวดหมู และการสรุปอางอิงดีทําใหคะแนนกอนการพัฒนาสูง
กวาดานอ่ืน 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใช

กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ท่ีมีผลตอการคิดวิเคราะหในแตละดาน  และเพื่อเปรียบเทียบ
การคิดวิเคราะหระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling) 
เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 33 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยจําแนกเปน
เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง และเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง  ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  จํานวน  10  กิจกรรม  ซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือการประเมนิ
ตามสภาพจริง  คือ  แบบบันทึกการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนการสอน  แบบบันทึก
การตรวจใบกิจกรรมพรอมเกณฑการใหคะแนน  ที่ผานการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ 3  ทานแลว 

2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลมี 1 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหเปน
แบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของมารซาโน โน (ปรียานุช  สถาวรมณี.  2548:  
27;  อางอิงจาก  Marzano.  2001: 11- 12 ) จํานวน 20 ขอ ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนกระหวาง  
0.213  -  0.513  คาความเชื่อม่ัน  .778  

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา  10  สัปดาห  โดยผูวิจัยเปนผู
ควบคุมการสอบและทําการทดลองดวยตนเอง  ผูวิจัยไดชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค และ
รายละเอียดและความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้  กอนการทดลองผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะหไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เปนกลุมทดลอง  แลวดําเนินการ
ทดลอง  โดยในแตละแผนกิจกรรมจะมีใบกิจกรรม  และทําการประเมินใบกิจกรรมรวบรวมคะแนน
จัดทําเปนผลการคิดวิเคราะหรายดาน  และมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกแผนการจัด
กิจกรรม  เม่ือสิ้นสุดการทดลองทําการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห  (post – test)  
โดยผูวิจัยเปนผูควบคุมการสอบดวยตนเอง  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
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สมมุติฐาน  โดยการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห 5 ดาน ระหวางกอนและหลังการทดลองกิจกรรม  
โดยใช  t – test  for  dependent  samples 

สรุปผลการวจิัย 

จากการวจิัยเพือ่ศึกษาผลการพฒันาการคิดวิเคราะหโดยใชกจิกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
สรุปผลเปน  2  สวนดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมลูระหวางการทดลอง 

1.  ผลการวิเคราะหผลของการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  ตาม
สภาพทีเ่ปนจริง/ผลการจัดกิจกรรม  ปญหา/อุปสรรค  และแนวทางแกไข  จากการประเมินใน
ระหวางการทดลอง  โดยใชการสังเกตและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบบันทึกการเรียนรู  
พบวานักเรียนมีความสนใจและกระตือรอืรนในการทํากิจกรรมและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน  สังเกต
ไดจากใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส  การพูดคุยเกี่ยวกบัเรือ่งงาน   ผลงานจากใบกจิกรรม  ความ
กระตอืรือรนในการทํางาน  การซักถามและตอบคําถามในแตละกจิกรรม 

2.  ผลการประเมินการคิดวเิคราะหรายดานของนักเรยีนท่ีไดรับการจัดกิจรรมการแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง  มีการคิดวิเคราะหรายดานเฉลีย่
สูงขึ้น  โดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากใบกจิกรรมในกิจกรรมที ่1  -  กิจกรรมที ่ 10  และทุกดานมี
ผลอยูในระดบัดี 

สวนที่ 2  ขอมลูหลังการทดลอง 

พจิารณาจากแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห 
นักเรียนมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้นหลังจากใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวย

ตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน  ที่วานักเรียนที่
ไดรับกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง  มีการ
คิดวิเคราะหในแตละดานสูงกวากอนการไดรับกิจกรรม 
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อภิปรายผล 
            จากการศึกษาผลการคิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ผูวิจยัไดแยกอภิปรายผล
เปนประเด็นตางๆ ตามลําดบัดังนี้ 

1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกจิกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหรายดานระหวางการจัดกิจกรรมสูงขึ้น  โดย
อภิปรายได  ดังนี้ 

จากการดําเนินการทดลองเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหตามแผนกิจกรรม  10  
กิจกรรม  พบวา  การคิดวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดรับการฝกในแตละดานของการคิดวิเคราะห ประกอบดวย การจําแนก  
การจัดหมวดหมู  การสรุปอางอิง  การประยุกตใช  และการคาดการณพยากรณ  ทําใหผูเรียนมีการ
พัฒนาดานความรูความคิด  สอดคลองกับแนวคิดของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2549 : 6)  ที่วา  การคิดเปนการทํางานของสมองโดยอัตโนมัติ  
เพียงแตวาเราจะตองจัดการเรียนรูหรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอที่สมองจะไดคิด  ทักษะการคิด
สามารถพัฒนาและฝกฝนได  และท่ีสําคัญการที่นักเรียนไดเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อ
แสวงหาและคนพบความรูโดยผูเรียนไดรับขอมูลความรูจากประสบการณตรง  แลวใชกระบวนการ
คิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่จัดทํา ชิ้นงาน นําเสนอความรู  และกระบวนการเรียนรูของตนเองไดทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  และที่สําคัญการดําเนินการประเมินผลระหวางทดลองในแตละ
กิจกรรมทําใหไดขอมูลที่จะนําไปสูการคนหาแนวทางการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน  
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ท่ีวาตองไมแยก
การสอนกับการประเมินออกจากกัน  และตองดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักเรียนทุก
ระยะ สอดคลองกับงานวิจัยของ  วลาสแกมท  (Vlaskamp. 1994) ท่ีวาการประเมินผลการเรียนรู
โดยใชแฟมสะสมงานจะสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาอยางเต็มที่ในการเรียนโดยเปดโอกาสสําหรับการ
สะทอน (Reflection) ความคิด  การตัดสินการเรียนรู  และผลงานดวยตนเอง   

จากการตรวจสอบผลการดําเนินการทดลองในแตละดานของทักษะการคิดวิเคราะห พบวา  
ผลของคาเฉลี่ยในแตละดานสูงขึ้นแตยังมีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะการเขียน ดังนั้นควรจัดสอน
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

2.  เม่ือเปรียบเทียบผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะหระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง นักเรียนมีการคิด
วิเคราะหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลพร คําเพราะ 
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(2539 : 94 - 106) พบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เพราะ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีมุงสรางเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  
บุญชู  ชลัษเฐียร(2539 : 27 – 28) ไดกลาววา การคิดเปนชุดทักษะเกี่ยวของกับการจดักระทาํขอมูล
ในวิถีที่ผูไมมีทักษะไมสามารถกระทําได  ดังนั้นการคิดวิเคราะห 5 ดาน สามารถพัฒนาไดดวยการ
ฝกฝนผานกิจกรรม  เพื่อสามารถจําแนก จัดหมวดหมู  สรุปอางอิง ประยุกตใช  และคาดการณ
พยากรณไดดีขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ  (2530: 103 -110)  ที่
พบวากลุมนักเรียนที่ไดรับการฝกทางสมองมีคุณภาพการคิดดีกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  
และการคิดเปนกระบวนการทางสมองในการจัดกระทํากับขอมูล การคิดเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่ใชในการสรางความหมายจากมวลประสบการณท่ีไดรับ (ทิศนา  แขมมณี.  2545:  38-
54)   สอดคลองกับผลงานวิจัยน้ีที่พื้นฐานทางความรูทําใหผลคะแนนดานการจัดหมวดหมู  และดาน
การสรุปอางอิงของนักเรียนกอนการจัดกิจกรรมสูงกวาดานการจําแนก  ดานการประยุกตใช  และ
ดานการคาดการณ / พยากรณ  และ วัชรี  เลาเรียนดี  (2549 : 25 – 26) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวา  ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหใชความคิด  การใช
กิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  และใชวิธีวัดประเมินผลหลายๆวิธีที่
สอดคลองตามเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู  ซ่ึงพจนา  ทรัพยสมาน  (2549: 3) กลาววาการเรียนรูที่
ผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่แทจริงมีความสุข 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

     1.1  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมและมีบทบาทในการเรียนรู  และฝกให
แสดงความคิดเห็น  ใหเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง  แมวาในชวงแรกการเรียนรูจะลาชา  แต
เม่ือนักเรียนเกิดความคุนเคยและเขาใจนักเรียนจะเรียนรูไดเร็วขึ้น  และการเรียนรูนั้นนักเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และกลุมสาระอื่นๆได 

       1.2  ครูควรสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหโดยการจัดกิจกรรมให
นักเรียนฝกคิดทุกสัปดาห  อยางตอเนื่องอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการสงสริมใหนักเรียน
พัฒนาตนเองไดดีเต็มความสามารถและศักยภาพของตนเองและใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง
ตลอดการเรียนรู  เพราะการประเมินตามสภาพจริงสามารถนําผลการประเมินสะทอนกลับใหผูเรียน
ไดรูพัฒนาการของตนเอง   
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     1.3  ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและควรมีกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนคิดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการคิดของนักเรียน  การพัฒนาการคิดเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักเรียน
ในการเรียนรู  เพราะทําใหนักเรียนรูจักคิดคนและแกปญหาตางๆไดดี 

     1.4  กิจกรรมที่ใชฝกคิดควรเปนกิจกรรมที่สรางความเพลิดเพลินสนุกสนาน  เพื่อเปน
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู  และการฝกคิดควรเริ่มจากทักษะงายๆ  เชน  
การจําแนก  ไปจนถึงทักษะการคิดในระดับสูง  และควรใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนฝกคิดอยู
ตลอดเวลา มีความกลมกลืนตามวัตถุประสงคในการเรียนของแตละกลุมสาระวิชา 

     1.5  ผลการวิจัยครั้งนี้  พบวาการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเองในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ควรที่จะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ
การเขียน เพราะทักษะการเขียนเปนเครื่องมือในการสื่อความรูและความคิดของนักเรียน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

     2.1  ควรมีกลุมควบคุม  (Control Group)   เพื่อจะไดทราบขนาดของผลที่เกิดจากการ
ทดลอง (Effect Size) ท่ีเกิดจากการวิธีการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาไดอยางชัดเจน เปนการลดการแทรก
ซอนของตัวแปรภายนอกไดมากขึ้น 

              2.2  ควรใชวิธีการวัดซ้ํา  เพื่อศึกษาวาการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน  

มีความคงทนมากนอยเพียงใด 

             2.3  ควรนําตัวแปรอิสระที่ เปนคุณลักษณะของนักเรียนเขามารวมศึกษา  เชน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และเจตคติของนักเรียน  เพื่อจะไดมีสารสนเทศของ
การวิจัยที่มีประโยชนตอการนําไปประยุกตใชไดเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

   2.4  ควรใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมิน 

ตามสภาพจริงกับการพัฒนาการคิดแบบอื่นๆ  เชน  การคิดแกปญหา  การคิดสรางสรรค  เพื่อเปน
การพัฒนาการคิดใหแกนักเรียน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเชีย่วชาญทีต่รวจสอบแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
 
1.  รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน ภาควิชาการวดัผลและการวจัิย  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารยชวลติ  รวยอาจณิ  ภาควิชาการวดัผลและการวจัิย  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  นายอุดมศักดิ์  นาดี   นักวิชาการศกึษา  8  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
4.  นางสาวถวิล  จันทรสวาง  นักวิชาการศกึษา  7  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
5.  นางสาวอุมาวดี  มะคําไก  นักวิชาการศกึษา  7  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
 
 
รายนามผูเชีย่วชาญทีต่รวจสอบแผนกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
และเกณฑการตรวจใบกิจกรรม 
1.  นายสุชาต ิ สรางตนเอง  รองผูอํานวยการโรงเรียนศนูยรวมน้ําใจ 
2.  นางบรรจง  หลงสวาสดิ์  ครูชํานาญการ 

(หัวหนากลุมสาระภาษาไทย)  
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 

3.  นางอลิสา  เสือจุย   ครูชํานาญการ 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
1.2 เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม 

1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

1.4 แบบบันทึกการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียน 

1.5 แบบบันทึกการเรียนรู 
1.6 แบบบันทึกคะแนนใบกจิกรรม 

ตารางแสดงคุณภาพของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห
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แบบทดสอบวัดการคดิวิเคราะห 
ชั้นประถมศึกษาปที่  3 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
 

คําชี้แจง  
1.  แบบทดสอบฉบับนี้  ประกอบดวย  ทักษะการคิดวิเคราะห  5  ดาน  คือ  การ 
     จําแนก  การจัดหมวดหมู  การสรุปอางอิง  การประยุกตใชความรู  และการ 
     คาดการณ/พยากรณ 
2.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบอตันัย(เขียนตอบ)  ดานละ  4  ขอ 
    รวม  20  ขอ   
3.  แบบทดสอบฉบับนีม้ีเวลาในการทํา  100  นาที  โดยแบงใหทดสอบดานละ  20 
    นาท ี
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ดานการจําแนก 
 
ชื่อ.............................................นามสกุล.......................................เลขท่ี................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจําแนกความเหมอืนและความแตกตางของคําโดยพิจารณาจากการ

ประสม 
     คํา  การใชสระ มาตราตัวสะกด  พยัญชนะตน  อักษรสามหมู  คําควบกล้ํา  และ 
     อักษรนํา ของคําที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม     (สามารถตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

 
1.                                       
   
1. สิ่งที่เหมือนกันของคํา 2 คํา ไดแก
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
2.  สิ่งที่ตางกันของคํา   2 คํา  ไดแก.       
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
   
2.                                
 
 
1.  สิ่งที่เหมือนกันของคํา 2 คํา ไดแก  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

  2.   สิ่งที่ตางกันของคํา   2 คํา ไดแก          
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
 

นา    ผา     

หวาน คลาน 
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3. 
 
 1.  สิ่งที่เหมือนกันของคํา 2 คํา ไดแก           
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
2.  สิ่งที่ตางกันของคํา   2 คํา  ไดแก  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
           
4.  

 
1. สิ่งที่เหมือนกันของคํา 2 คํา ไดแก.. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
2.   สิ่งที่ตางกันของคํา   2 คํา  ไดแก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมฆ เสก 

ตลก สนุก 
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ดานการจัดหมวดหมู 
ชื่อ...............................................นามสกุล.....................................เลขท่ี................ 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจําแนกคําจากสถานการณแลวจัดเปนหมวดหมูตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
1.  จากสถานการณที่กําหนด  ใหนักเรียนยกตวัอยางกลุมคําตามการใชสระที่กําหนดใหในแตละ 
     หัวขอ 
     1.  สระแบบคงรูป    เชน ..................................................................................................  
          ...................................................................................................................................         
      2.  สระแบบลดรปู   เชน .................................................................................................. 
           .................................................................................................................................         
      3.  สระแบบแปลงรูป  เชน ............................................................................................... 
             ..................................................................................................................................     
2. จากสถานการณที่กําหนด ใหนักเรียนยกตวัอยางกลุมคําที่มีตวัสะกดตามมาตราตัวสะกดที่  
   กําหนดใหในแตละหัวขอ 
       1.  มาตราแมกด     เชน................................................................................................. 
           .................................................................................................................................     
       2.  มาตราแมกน     เชน ................................................................................................ 

................................................................................................................................... 
       3.  มาตราแมกง      เชน.................................................................................................   

................................................................................................................................... 
                 
 
 
 
3.  จากสถานการณที่กําหนด  ใหนักเรียนยกตวัอยางกลุมคําตามเงือ่นไขที่กําหนดในแตละ  
     หัวขอ 

 ปลาใชครีบและหางชวยในการเคลื่อนไหว  แตงูใชเกล็ดชวยในการเคลือ่นไหว  
โดยลําตัวจะขดเปนชวงๆ เกล็ดดันพื้นดินและงูจะบิดตัวไปมา  ดวยวิธีนี ้งูจึงสามารถเลื้อยไป
ขางหนาได  งสูวนใหญจะกนิสัตวบางชนดิเปนอาหาร  เชน นก หนู  ตัก๊แตน  เปนตน  การ
ลาเหยื่อของมนัจะใชวิธีกดัหรือรัดเหยื่อใหออนแรงและตายในที่สุด งูจะกลืนเหยื่อเขาไปทั้ง
ตัวโดยไมตองเคี้ยวเลย ศัตรูของงู  คือ  นกอินทรี  เหยีย่ว  นกเคาแมว  และพังพอน 
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      1.  คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสงู  เชน     .................................................................... 
 .................................................................................................................................. 

 
      2.  คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  เชน...................................................................... 

................................................................................................................................... 
      3.  คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่าํ  เชน.......................................................................... 

................................................................................................................................... 
 
4.  จากสถานการณที่กําหนด  ใหนักเรียนยกตวัอยางกลุมคําตามเงือ่นไขที่กําหนดใหในแตละ 
     หัวขอ 
      1. คําที่อยูในกลุมคําควบกล้ําแท  เชน .............................................................................. 

................................................................................................................................... 
       2. คําที่อยูในกลุมอักษรนํา  เชน 
.......................................................................................    
       ..................................................................................................................................... 
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การสรุปอางอิง 
ชื่อ..........................................นามสกุล...........................................เลขที่................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวตอบคําถาม 

 
 
 
 
 
1.  การกระทําใดที่แสดงวานิยมเปนคนมนํ้ีาใจ 
    1.   
.................................................................................................................................... 
    2.  .................................................................................................................................. 
    3.  ................................................................................................................................. 
 
2.  การกระทําใดที่แสดงวานิยมเปนคนมวีินัย 
    1.   ........................................................................................................................... 
    2.  ................................................................................................................................... 
    3.   ................................................................................................................................... 
 
3.  การกระทําใดที่แสดงวานิยมเปนคนกตัญ ู
    1.  . 
................................................................................................................................... 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.   . ............................................................................................................................... 
 
4.  เพราะเหตใุดนิยมจึงไดรับรางวลัเรียนดี  และมีความประพฤติดี 
    1.   ................................................................................................................................... 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.   . ................................................................................................................................ 
 
 

 
 

 นิยมไปโรงเรยีนทุกวันไมเคยไปสาย  ชอบชวยเหลือเพื่อนและครูเสมอ  พอถึงเวลาเรียนก็
ตั้งใจเรียน  เมือ่กลับจากโรงเรียน ก็ชวยแมทํางานบาน เชน กวาดบาน  ถูบาน  และหลังจากนั้นก็
มาทําการบานจนเสร็จ  กอนนอนนิยมจะตองจัดตารางสอนกอนนอนทุกวัน นิยมไดรับรางวัล
เรียนดี และมีความประพฤตดิี และเปนนักเรียนตัวอยางของโรงเรียน 



 124 

ดานการประยุกตใชความรู 
ชื่อ.............................................นามสกุล........................................เลขที่................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
       
          
 
 
 
 
1.  การเรียนรูเรื่องอาหารหลัก 5 หมู นักเรียนสามารถนําไปปฏิบตัิใชในกิจกรรมใดใน   
     ชีวิตประจําวันได 
     1.  . 
.................................................................................................................................. 
    2.   . ................................................................................................................................. 
    3.   .  ............................................................................................................................... 
 2.  การเรียนรูเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง  นักเรียนสามารถนําไปปฏบิัตใิชในกิจกรรมใดใน 
     ชีวิตประจําวันได 
    1.   ................................................................................................................................... 
    2.  ..................................................................................................................................... 
    3.   .  . .............................................................................................................................. 
3.  ขอคิดที่ไดจากการอานนิทาน นักเรียนสามารถนําไปปฏิบตัิใชในกจิกรรมใดในชวีิตประจําวัน 
    ได 
    1.  . .................................................................................................................................. 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.   ................................................................................................................................... 
4.  การเรียนรูเรื่องมารยาทในการอาน  การฟง และการดู  นักเรียนสามารถนําไปปฏิบตัิใชใน 
     กิจกรรมใดในชีวติประจําวันได 
    1.  . .................................................................................................................................. 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.  .................................................................................................................................... 

 
 
 

 นิยมและเพื่อนๆชอบเรียนวชิาภาษาไทย โดยเฉพาะการอานเรื่อง เพราะครูจะมีเร่ือง
สนุกๆและใหความรูแกนิยมและเพื่อนๆมาใหอาน เชน ความรูเกีย่วกับอาหารหลัก 5 หมู   
มารยาทในการอาน การฟง และการดู  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยังมนีิทานสนุกๆ
ที่ใหขอคิดมากมายอีกดวย 
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ดานการคาดการณ / พยากรณ 
ชื่อ.............................................นามสกุล........................................เลขที่................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ถาคนยังไมเลิกตัดตนไมทําลายปา   อีก 10 ปขางหนา นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น 
     1.    
.................................................................................................................................. 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.   .................................................................................................................................. 
2.  นักเรียนคดิวานาจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้นกับหมูบานของนิยมบาง 
    1.  . .................................................................................................................................. 
    2.   ................................................................................................................................... 
    3.   ................................................................................................................................... 
3.  ถาเกิดโรคไขหวัดนกระบาดในหมูบานของนิยม   นักเรียนคิดวานิยมควรทําอยางไร 
     1.   
................................................................................................................................... 
    2.   . ................................................................................................................................. 
    3.   . ................................................................................................................................. 
4.  ถานักเรียนไมตองการใหเกิดเหตุการณเหมือนในหมูบานของนิยม   นักเรียนควรทําอยางไร 
      1.  . 
................................................................................................................................. 
     2.  ................................................................................................................................... 
     3.   .................................................................................................................................. 
 
 
 

 นิยมอาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งทางภาคเหนือ  คนในหมูบานแหงนี้สวนใหญมีอาชพีทํา
ไร  เล้ียงเปด  เล้ียงไก  แตเมือ่เชามีขาวบอกวา  น้ํามนัขึน้ราคา  ทําใหสินคามีราคาแพง  และกใ็กลถึง
ฤดูหนาว  โรคระบาดที่ตามมาคือ  ไขหวัดนกที่ทางการรณรงควาเมื่อพบสัตวปกตายโดยไมทราบ
สาเหตุใหรีบแจงเจาหนาที่  และไมควรจําสัตวเหลานั้นและนํามารับประทาน  แตปญหาที่พบตอนนี้
คือ  ฝนตกหนกั  น้ําเริ่มทวม  เพราะคนลักลอบตัดไมทําลายปา  นิยมคดิวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นนี้เปน
เพราะมนษุยใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
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ตาราง  7  แผนการจัดกิจกรรม  ใบกิจกรรมและทักษะรายดานของการคิดวิเคราะห 
 

แผนที ่ ชื่อแผน ใบกิจกรรมเรือ่ง ทักษะการคิด
วิเคราะหที่วัด 

1 อักษรสามหมู 

 

อักษรสามหมู ดานการจําแนก 

2 บันไดอักษร 

 

การผันอักษร ดานการจําแนก 

3 ชนิดของคํา 

 

คํานาม ดานการจัดหมวดหมู 

4 สนุกกับคําราชาศัพท 

 

คําราชาศัพท ดานการจัดหมวดหมู 

5 จดหมายนาคิด 

 

จดหมายนาคิด ดานการสรุปอางอิง 

6 เขียนนิทานจากขอคิด 

 

เขียนนิทานจากขอคิด ดานการสรุปอางอิง 

7 วิจารณอยางไรใหสรางสรรค 

 

วิจารณอยางไรใหสรางสรรค ดานการประยกุตใช 

8 คนละเรื่องเดียวกัน 

 

คนละเรื่องเดียวกัน ดานการประยกุตใช 

9 คมชัดลึก 

 

คมชัดลึก ดานการคาดการณ 
พยากรณ 

10 อานกลอนสอนใจ 

 

อานกลอนสอนใจ ดานการคาดการณ 
พยากรณ 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  1  เร่ืองอักษรสามหมู 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

ก า ร จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พยัญชนะตนเปนอักษร
สูง  อักษรกลาง  และ
อักษรต่ํา 

จําแนกคําที่มีพยัญชนะตน
เปนอักษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ําไดถูกตองทุก
กลุม  กลุมละ 4-5  คํา 

จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พยัญชนะตนเปน
อักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษร
ต่ํ า ได ถู กต อง  2 
กลุม กลุมละ  3 
คํา 

จําแนกคําที่มีพยัญชนะ
ตนเปนอักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษรต่ําได
ถูกตอง 2-3 กลุม กลุม
ละ  1-2  คํา 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และวาง
รู ป ส ร ะ   พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกตไดถูกตองตาม
หลักการเขียนทุกคํา 

เขียนสะกดคําถูก 
และวางรู ปสร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต ผิดไม
เกิน  3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เ ขี ย น ตั ว บ ร ร จ ง เ ป น
ระเบียบ อานงาย สะอาด 
ไมมีรอยสกปรก หรือรอย
ลบ 

เขี ยนตั วบรรจง
เปนระเบียบ อาน
งาย มีรอยสกปรก
ห รื อ ร อ ย ลบ ไม
เกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑใหคะแนน  แผนที ่ 2  เร่ืองการผันอักษร 

เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

3 2 1 

การจํ า แนกคํ า และผั น
อักษร 

จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พ ยั ญ ช น ะ ต น เ ป น
อักษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ํา 

ที่เปนคําเปน และคํา
ต า ย แ ล ว นํ า ม า ผั น
อักษรไดถูกตองทุก
กลุม   

จํ า แ น ก คํ า ที่ มี
พ ยั ญ ช น ะ ต น เ ป น
อักษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ํา 

ที่ เปนคําเปนและคํา
ต า ย แ ล ว นํ า ม า ผั น
อักษรไดถูกตอง   2  
กลุม 

จําแนกคําที่มีพยัญชนะ
ตนเปนอักษรสูง  อักษร
กลาง  และอักษรต่ํา 

ที่เปนคําเปนและคําตาย
แลวนํามาผันอักษรได
ถูกตอง  1 กลุม 

การเขียนสะกดคําและการ
วางรูปสระ   พยัญชนะ  
วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  
3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  3  เร่ืองคํานาม 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การจัดหมวดหมูคํานาม จัดหมวดหมูคํานาม
ตามประเภทถูกตอง  
8 – 10 คํา 

จัดหมวดหมูคํานาม
ตามประเภทถูกตอง  
5 – 7 คํา 

จัดหมวดหมูคํานามตาม
ประเภทถูกตอง  3 – 4 
คํา 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  
3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  4  เร่ืองคําราชาศัพท 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การจั ดหมวดหมู คํ า
ราชาศัพท 

จัดหมวดหมูคําราชา
ศัพทไดถูกตองตาม
ฐานะของบุคคลครบ
ทั้ง 3 กลุม  กลุมละ 8 
– 10 คํา 

จัดหมวดหมู คํ า ราชา
ศั พท ไ ด ถู ก ต อ ง ต าม
ฐานะของบุคคลได  2  
กลุม  กลุมละ 5 – 7 คํา 

จั ด ห ม ว ด ห มู คํ า
ราชาศัพทไดถูกตอง
ตามฐานะของบุคคล
ได 1  กลุม  กลุมละ 
3 – 4 คํา 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  3  
คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  
3  คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เ ขี ย นตั วบ ร ร จ ง เป น
ระเบียบ อานงาย มีรอย
สกปรกหรือรอยลบไม
เกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด 
มีรอยสกปรกหรือ
รอยลบเกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  5  เร่ืองจดหมายนาคิด 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การสรุปอางอิงความ
ชัดเจนและการใชภาษา 

เ ขี ย น ชั ด เ จ น ต ร ง
ป ร ะ เ ด็ น มี เ น้ื อ ห า
ครบถวนแสดงความ
เปนเหตุเปนผลและใช
คําไดเหมาะสมทุกคํา 

เขี ยนไม ชั ด เ จนแต
เน้ือหาครบถวนแสดง
ความเปนเหตุเปนผล
เพียงเล็กนอยและใช
คําไมถูกตองไมเกิน 3 
แหง 

เขียนไมชัดเจนสื่อความ
ไดนอยเขียนวกวนไม
ตอ เ น่ืองและใชคํ าไม
ถูกตองผิดเกิน 3 แหง 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต
แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง
จดหมาย 

เ ขี ย น ถู ก ต อ ง ต า ม
รูปแบบและสะกดคํา
ถูก  และวางรูปสระ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต
ไ ด ถู ก ต อ ง ต า ม
หลักการเขียนทุกคํา 

ผิดไมเกิน  3  แหง ผิดเกิน 3 แหง 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่ 6 เร่ืองเขียนนิทานจากขอคิด 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การสรุ ปอ า ง อิ งตร ง
ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ ก า ร
เ รี ย งลํ าดั บ ใ จความ
สําคัญของเรื่อง 

เขียนชัดเจนตรงประเด็น
มี เ น้ื อ ห า ค ร บ ถ ว น
เ รี ย ง ลํ า ดั บ ใ จ ค ว า ม
สําคัญของเร่ืองครบถวน
เปนเหตุเปนผล 

เขี ยนไม ชั ด เ จนแต
เ น้ื อ ห า ค ร บ ถ ว น
เ รียงลํ าดับใจความ
สํ า คั ญ ข อ ง เ ร่ื อ ง
ครบถวนแตเปนเหตุ
เปนผลเพียงเล็กนอย 

เขียนไมชัดเจนแต
ยังเห็นแนวคิดบางมี
เ น้ื อ ห า น อ ย แ ล ะ
เขียนวกวนสับสน 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  
3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  
3  คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เ ขี ย นตั วบ ร ร จ ง เป น
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
สะอาด ไมมีรอยสกปรก 
หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด 
มีรอยสกปรกหรือ
รอยลบเกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  7  เร่ืองวิจารณอยางไรใหสรางสรรค 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การประยุกตใช  และ 
การใชภาษาในการ
แสดงความคิดเห็น 

ใ ช ภ า ษ า สุ ภ า พ
เหมาะสมมีความชัดเจน
และตรงประเด็น 

ใ ช ภ า ษ า สุ ภ า พ
เหมาะสมแตมีความ
ชั ด เ จ น แ ล ะ ต ร ง
ประเด็นนอย 

ใชภาษาไมสุภาพ
และเขียนไมชัดเจน
ตรงประเด็น 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดไม
เกิน  3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  
3  คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เ ขี ยนตั วบ ร รจ ง เป น
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
สะอาด ไมมีรอยสกปรก 
หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด 
มีรอยสกปรกหรือ
รอยลบเกิน 3  แหง 

 
 
 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  8  เร่ืองคนละเรื่องเดียวกัน 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

การประยุ กต ใช และ
ความตรงประ เด็น มี
ความตอเน่ือง 

เ น้ื อ เ รื่ อ ง มี ค ว า ม
ตอเ น่ืองและชัดเจน
ตรงประเด็นมีความ
เปนเหตุเปนผล 

เ น้ื อ เ รื่ อ ง มี ค ว า ม
ตอเน่ืองแสดงถึงความ
เ ป น เ ห ตุ เ ป น ผ ล
เล็กนอย 

เ น้ือเรื่องไมตอเน่ือง
ขาดความเปนเหตุเปน
ผลบางตอนยังเขียน
วกวน 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  
3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบเกิน 3  แหง 

 
 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  9  เร่ืองคมชัดลึก 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

ก า ร ค า ด ก า ร ณ /
พยากรณมีความตรง
ประเด็นและแสดงความ
เปนเหตุเปนผล 

เ ขี ย น ชั ด เ จ น ต ร ง
ป ร ะ เ ด็ น ต า ม
รายละเอียดของขาว 
แสดงความเปนเหตุ
เปนผลอยางชัดเจน 

เขี ยนชั ด เ จนตรง
ป ร ะ เ ด็ น ต า ม
รายละเอียดของขาว 
แสดงความเปนเหตุ
เ ป น ผ ล เ พี ย ง
เล็กนอย 

เ ขี ย น ไม ชั ด เ จนแล ะ
แสดงความเปนเหตุเปน
ผ ล น อ ย เ ขี ย น ว ก ว น
สับสน 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดไม
เกิน  3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  3  
คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด มี
รอยสกปรกหรือรอยลบ
เกิน 3  แหง 

 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม  แผนที่  10  เร่ืองอานกลอนสอนใจ 

                               เกณฑการประเมิน รายการการประเมิน 

          3           2           1 

ก า ร ค า ด ก า ร ณ  / 
พยากรณมีความตรง
ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ แ ส ด ง
ความเปนเหตุเปนผล 

เ ขี ย น ชั ด เ จ น ต ร ง
ประเด็น แสดงความ
เปนเหตุเปนผลอยาง
ชัดเจน 

เ ขี ย น ชั ด เ จ น ต ร ง
ประเด็น แสดงความ
เปนเหตุเปนผลเพียง
เล็กนอย 

เขียนไมชัดเจนและ
แสดงความเปนเหตุ
เปนผลนอยเขียน
วกวนสับสน 

การเขียนสะกดคําและ
ก า ร ว า ง รู ป ส ร ะ  
พยัญชนะ  วรรณยุกต 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกตไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนทุก
คํา 

เขียนสะกดคําถูก และ
วางรูปสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต ผิดไมเกิน  
3  คํา 

เขียนสะกดคําถูก 
แ ล ะ ว า ง รู ป ส ร ะ  
พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต  ผิดเกิน  
3  คํา 

ความเปนระเบียบและ
ความสะอาด 

เขียนตัวบรรจงเปน
ร ะ เ บี ย บ  อ า น ง า ย 
ส ะ อ า ด  ไ ม มี ร อ ย
สกปรก หรือรอยลบ 

เขียนตัวบรรจงเปน
ระเบียบ อานงาย มี
รอยสกปรกหรือรอย
ลบไมเกิน 3  แหง 

เขียนตัวอักษรหวัด 
มีรอยสกปรกหรือ
รอยลบเกิน 3  แหง 

 
 
การแปลผลคะแนน 
7   -   9        หมายถึง       ดี 
5   -   6  หมายถึง       พอใช 
0   -   4  หมายถึง      ควรปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

การรวม
กิจกรรม 

 

 

การซักถาม การตอบ
คําถามและ
แสดงความ
คิดเห็น 

 

 

เลขที่ 

         

 

ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

     
รวม 
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แบบบันทึกการประเมินใบกิจกรรมของนักเรียน 

ชื่อ........................................นามสกุล.............................ชั้น.............เลขที่.............. 

ประเมินโดยนกัเรียน 

ชื่อผลงาน......................................................................... 

ผลงานชิ้นนี้แสดงจุดเดนอยางไร
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

สิ่งที่ตองปรับปรุงใหดีขึ้น ........................................................................................................ 

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

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

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

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

ประเมินโดยเพื่อน 

ขอคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ชื่อเพ่ือนนักเรียน.......................................... 

วันที่...............เดือน.................พ.ศ............ 

ประเมินโดยครู 

ขอคิดเห็นของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ...............................................ครูผูสอน 

วันที่.....................เดือน................พ.ศ......... 
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แบบบันทึกการเรียนรู 

ชื่อ................................................ชั้น......เลขที่........วันที่..................................................... 
เร่ืองทีเ่รียน..................................................................................................................... 

                               

 

 

1.สรุปเนื้อเร่ืองที่เรียน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

2.สามารถนําเรื่องที่เรียนไปใชประโยชนไดอยางไร 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................ ..... ..... ..... ...... ........... 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................ ..... ..... ..... ...... ............. 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................. .................... ..... ..... ....  
3.ขอสงสัยที่ตองการใหอธิบายเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................ ..... ..... ..... ... ................ 
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................ ..... ..... ..... .............................  
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แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม  กิจกรรม................................. 

การจําแนก 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด รวม เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม  กิจกรรม................................. 

การจัด
หมวดหมู 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด รวม เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม   กิจกรรม................................. 

การสรุปอางอิง 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด รวม เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม  กิจกรรม................................. 

การประยุกตใช 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด รวม เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม  กิจกรรม................................. 

การคาดการณ 
/ พยากรณ 

 

การเขียนสะกด
คํา 

 

ความสะอาด รวม เลขที่         ชื่อ   -   สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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ตาราง  8  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)  ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห 
 

การจําแนก การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การประยุกต การคาดการณ 
ขอที่ 

IOC IOC IOC IOC IOC 
1 1 1 1 1 0.8 
2 1 1 1 0.8 0.8 
3 1 1 1 0.8 0.6 
4 1 1 0.8 1 0.6 

 
ตาราง  9  แสดงคาอํานาจจําแนก(r)  ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห 
 

 r r r r r 
1 .461 .289 .375 .415 .330 
2 .268 .318 .419 .310 .213 
3 .256 .320 .513 .276 .433 
4 .355 .241 .301 .254 .497 

 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบัเทากับ  .778 
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ภาคผนวก ค 
1. แผนการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

    2. คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการแสวงหาและ       
                 คนพบความรูดวยตนเอง 
             3.คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
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                    แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง อักษรสามหมู                      เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการจําแนก 
2. สาระสําคญั อักษรไทย หรือพยัญชนะไทยมีทั้งหมด  44  ตัว  และสามารถแบงออกไดเปน 
3 กลุมตามระดับเสียง  คือ  อักษรสูง มี  11  ตัว  อักษรกลาง มี  9 ตัว และอักษรต่ํา มี  24  ตัว   
นักเรียนควรเรียนรูเพ่ือประโยชนในการ อาน  และเขียนคําที่ถูกตอง 
3.  สาระการเรียนรู  
     1.  พยัญชนะอักษรสามหมู   
     2.  จําแนก คําและกลุมคําในอักษรสามหมูที่เปนพยญัชนะตน 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     1.  บอกพยัญชนะในอักษรสามหมูไดถูกตอง 
     2.  จําแนก คําและกลุมคําในอักษรสามหมูที่เปนพยญัชนะตนไดถกูตอง 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
      ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
     1.  ครูแจกบัตรพยญัชนะใหนักเรียนคนละ  1  บตัร  เชน  ก   น  จ  ส  เปนตน แลวให
นักเรียนแตละคนมาเลือกหยิบบตัรคําที่มีพยัญชนะตนตรงกับพยัญชนะที่นักเรียนได  จนครบทุก
คน 
     2.  ครูแจกใบความรูเกีย่วกับอักษรสามหมูใหนักเรียนอานแลวครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน  เชน   -  อักษรไทยหรือพยัญชนะไทยแบงตามเสียงไดกีเ่สียง   มีอะไรบาง 

  -  อักษรสูงมีพยัญชนะกีต่ัว 
  -  อักษรกลางมีพยัญชนะกี่ตัว   เปนตน 

     3.  ครูใหนักเรียนนําบตัรคํา  และบตัรพยัญชนะที่นักเรียนหยบิไวในกิจกรรมที่  1  ออกมา 
อานใหเพ่ือนฟง และติดใหตรงกับกลุม  ซ่ึงแบงเปนอักษรสูง   อักษรกลาง  และอักษรต่ํา 
     4.  ครูสรุปใหนักเรียนฟงอีกครั้งวา  อักษรสามหมูเรียกอีกอยางวา  ไตรยางศ  แบงเปน
อักษรสูง มี  11  ตัว  ไดแก   ผ  ฝ  ถ  ฐ  ข  ฃ  ส  ศ  ษ  ห   ฉ    อักษรกลาง   มี  9  ตัว  
ไดแก  ก   จ  ก  ต   บ  ป   อ  ฎ  ฏ   และอักษรต่ํา  มี  24  ตัว  ไดแก  ค  ต  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  
ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ   
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
     5.  วางแผนการหาคําจากนิทาน  (โดยไมใหเรื่องซ้ํากัน)  ที่มีพยัญชนะตนเปน  อักษรสูง  
อักษรกลาง  และอักษรต่ํา  ใหไดมากที่สุดภายในเวลา  10  นาที 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 

6. นักเรียนหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  อักษรกลาง และอักษรต่ํา  (ลงในใบ 
กิจกรรม) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
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7. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้น และเพื่อนๆชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
8. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องอักษรสามหมูและสรุปเกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ 

ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
9. นําผลงานจัดปายนิเทศ 

การวัดประเมินผล 
     1. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

1. ตรวจจากผลงานการจําแนกคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ํา 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง อักษรสามหมู        

ชื่อ................................................นามสกุล..................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานนิทานแลวจําแนกคําที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรกลาง  อักษรสูง  และ
อักษรต่ําใหไดมากที่สุดภายในเวลา  10  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 
 
 

อักษรสามหมู 

อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 151 

ใบความรูเร่ือง  อักษรสามหมู  วิชา  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
 พยัญชนะไทยหรืออักษรไทย  คือ  เครื่องหมายหรือสัญลักษณซ่ึงใชแทนเสียงแท  มีอยู  
๔๔ รูปที่ไมนิยมใชมีอยู  ๒  รูป  คือ  ฃ  และ  ฅ  และสามารถแบงตามเสียงออกเปน  ๓   กลุม   
ซ่ึงเรียกวาอักษรสามหมู  หรือ  ไตรยางศ  มีดังน้ี   

๑.  อักษรกลางมี  ๙  ตัว  ไดแก  ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ  ฎ  ฏ  ตัวอยางคําที่มีอักษร
กลางเปนพยญัชนะตน  เชน  กติกา  เจ็บปวด  ดําแดง  ตกใจ  บาน   เปนตน 

๒.  อักษรสูงมี  ๑๑  ตัว  ไดแก  ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  ตัวอยางคําทีมี่
อักษรสูงเปนพยัญชนะตน  เชน  ฉุกเฉนิ  ผิดถูก  ศกึษา   แข็งขัน 

๓.  อักษรสูงมี  ๒๔  ตัว  ไดแก  ค  ฅ  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  
ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ  ตัวอยางคําที่มีอักษรต่ําเปนพยัญชนะตน  เชน  ชมพู  เฒาชรา  
ทบทวน  ธงชาติ  เปนตน 
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 แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง บันไดอักษร                      เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการจําแนก 
2. สาระสําคญั ภาษาไทยจะมีเสียงวรรณยกุตเม่ือใสวรรณยุกตแลวทําใหมีระดับเสียงที่แตกตาง
กัน  และจะทาํใหมีความหมายเปลี่ยนไปดวย  เชน  ทา  ทา  ทา  นักเรียนควรเรียนรูเพ่ือ
สามารถใชเปนพ้ืนฐานในการอานและเขยีนคําไดถูกตอง 
3.  สาระการเรยีนรู  
 1. การผันอักษรสามหมู   
 2. การอาน และเขียน ผันอักษรจากการจําแนกคําเปน  คําเปน   คําตาย 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  ผันอักษรสามหมูไดถูกตอง 
 2.  อาน  และเขียนผันอักษรโดยจําแนกคําเปน    คําเปน  คําตายไดถูกตอง 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
      ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1.  ใหนักเรียนเลนเกมบันไดเสียง  โดยแบงนักเรียนเปน  3  กลุม  โดยครูแบงบตัรคํา
เปน  3  ชุด  แลวครูจะวางคําเริ่มตนลงในบันไดเสียง  ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกบัตรคํามาตอ
เปนบันไดเสยีง  กลุมใดตอไดถูกตองและเสร็จกอนเปนผูชนะ 
 2.  ครูแจกใบความรูเกี่ยวกบัการผันอักษร และคําเปนคําตายใหนักเรียนอาน  แลว
สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  เชน -  อักษรสูงผันไดกี่เสียง 
    -  อักษรหมูใดผันไดครบ  ๕  เสียง 
 3.  ครูสรุปใหนักเรียนฟงอีกครั้งวา  อักษรสามหมู  แตละหมูผันไดไมเหมือนกัน  เชน  
อักษรกลางผนัได  5  เสียง  เชน  กา  กา  กา  กา  กา  อักษรสูงผันได  3  เสียง  เชน  ขา  ขา  
ขา  และอักษรต่ําผันได  3  เสียง  เชน  คา  คา  คา   
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 4.  วางแผนการผันอักษรใหเลือกคําจากเพลงพระราชนิพนธ  เชน  สายฝน  ยามเย็น  
(โดยแบงนักเรียนเปนกลุมกลุมละ  4-5  คน  ในกลุมจะใชเพลงเดียวกัน)  มาผันอักษร 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 5.  นักเรียนเลือกคําแลวนํามาผันอักษรตามที่กําหนดไวในขอที่  4  ลงในใบกิจกรรม 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 

6. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้น  เพ่ือนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
7. ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปการผันอักษร 

ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 8.  นักเรียนนําผลงานจัดปายนิเทศ 
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การวัดประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ประเมินจากผลงานการจําแนกคําแลวนํามาผันอักษร 
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ใบกิจกรรมเรื่อง การผันอักษร     
ชื่อ...............................................นามสกุล...................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาคําจากเพลงพระราชนิพนธแลวนํามาผันอักษรใหถูกตอง 

การผันอักษร(คําเปน) 
 เสียงวรรณยกุต 
 
คํา 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 

(อักษรกลาง) 
 
 

     

(อักษรสูง) 
 
 

     

(อักษรต่ํา) 
 

     

 
การผันอักษร(คําตาย) 

 เสียงวรรณยกุต 
 
คํา 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 

(อักษรกลาง) 
 

     

(อักษรสูง) 
 
 

     

(อักษรต่ํา) 
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ใบความรูเร่ืองการผันอักษร  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
1.  การผันอักษรจะแยกพยญัชนะตนตามอักษรสามหมู  คือ  อักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษร
ต่ํา 
1.1  อักษรกลางผันได  ๕  เสียง  คือ  เสียงสามัญ  เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  และเสยีงจัตวา
โดยมีรูปวรรณยุกตกับเสียงตรงกัน  เชน  กา  กา  กา  กา   กา 
1.2  อักษรสูงผันได  ๓  เสียง  คือ  เสียงเอก   เสียงโท   และเสียงจัตวา      เชน   ขา   ขา   
ขา(ขาเปนเสยีงจัตวาไมมีรูปวรรณยุกต) 
1.3  อักษรต่ํา  ผันได  ๓  เสียง  คือ  เสียงสามัญ  เสียงโท  และเสยีงตรี  แตรูปวรรณยุกตกัน
เสียงไมตรงกนั  เชน  คา  คา  คา  (รูปวรรณยุกตเอกจะเปนเสียงโท  และรูปวรรณยุกตโทจะ
เปนเสียงตรี 
2.  ตารางเทียบเสียงอักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ํา 
  เสียงวรรณยกุต 
คํา 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 

(อักษรกลาง) 
กา 

 
กา 

 
กา 

 
กา 

 
กา 

 
กา 

(อักษรสูง) 
ขา 

 
- 

 
ขา 

 
ขา 

 
- 

 
ขา 

(อักษรต่ํา) 
คา 

 
คา 

 
- 

 
คา 

 
คา 

 
- 

3.  ตารางเทียบเสียงอักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ํา  เม่ือมีตัวสะกดและพยัญชนะเสียงยาวผัน
ไดดังน้ี 
   เสียงวรรณยุกต 
คํา 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 

(อักษรกลาง)กาง  
กาง 

 
กาง 

 
กาง 

 
กาง 

 
กาง 

(อักษรสูง) 
ขาง 

 
- 

 
ขาง 

 
ขาง 

 
- 

 
ขาง 

(อักษรต่ํา) 
คาง 

 
คาง 

 
- 

 
คาง 

 
คาง 

 
- 

หมายเหต ุ ถาใชสระเสียงยาว  และสะกดดวยมาตราแมกง  กน  กม  เกย  และเกอว  สามารถ
ผันได ตามตารางที่  ๓ 
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4.  การผันเทียบเสียงอักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ํา  เม่ือมีตัวสะกด และประสมดวยสระเสียง
สั้น 
 
   เสียงวรรณยุกต 
คํา 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 

(อักษรกลาง) 
จาด 

 
- 

 
จาด 

 
(จาด) 

 
จาด 

 
(จาด) 

(อักษรสูง) 
ขาบ 

 
- 

 
ขาบ 

 
(ขาบ) 

 
- 

 
- 

(อักษรต่ํา) 
ราก 

 
- 

 
- 

 
ราก 

 
ราก 

 
(ราก) 

 
หมายเหต ุ ถาไมมีตัวสะกดแลวประสมดวยสระเสยีงสั้นหรือมีตัวสะกดอยูในมาตราแม  กก  
กด  และกบ  ก็ผันตามตารางที่  ๔ 
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 แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง ชนิดของคาํ(คํานาม)             เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการจัดหมวดหมู 
2. สาระสําคญั ภาษาไทยมีคาํที่ใชเรยีกชื่อ  คน  สัตว  สิง่ของ  เครื่องใชอยูเปนจํานวนมาก  
คําดังกลาว  เรียกวา  คํานาม  นักเรียนควรเรียนรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับคํานามเพื่อนําไปใช
ในการแตงประโยค  และแตงเรื่อง  อยางถูกตอง 
3.  สาระการเรียนรู  
 1. ความหมายของคํานาม 
 2.  การอานและเขียนคํานาม 
 3.  การจัดหมวดหมูคํานาม 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกความหมายของคํานามได 
 2.  อานและเขียนคํานามได 
 3.  จัดหมวดหมูคํานามตามประเภทตางๆได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
      ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1.  นักเรียนเลนเกมใบคํา  โดยแบงกลุมเปน  3  กลุม  แลวใหแตละกลุมสงตวัแทนมา
อานบัตรคํา  เชน  ดอกไม   สุนัข  ปลา  หนังสือ  เปนตน  แลวใหทาํทาหรือใบคําโดยไมใชเสียง  
แลวใหนักเรียนกลุมอ่ืนทาย  ใครทายถูกได  1  คะแนน 
 2.  ครูติดแผนผังคํานาม  ประเภทตางๆ  แลวอธบิายใหความรูนักเรยีนวา  คํานามคือ  
คําที่ใชเรียกคน  สัตว  สิ่งของเครื่องใช    คํานามจะทําหนาที่ตางๆในประโยค  อาจทําหนาที่
เปนประธานของประโยค  เชน  พอไปเทีย่ว   หรือทําหนาที่เปนกรรมของประโยคก็ได   
เชน  ฉันกินมะมวง 
 3.  ครูใหนักเรียนอานคํานามในแผนภูมิ  พรอมๆกันแลวใหนักเรียนชวยกันคิดคํานาม
เพ่ิมเติม 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 4.  วางแผนหาคํานามโดยกําหนดใหหาจาก ขาว 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 5.  นักเรียนคนหาคํานามตามแผนที่วางไวลงในใบกิจกรรมภายในเวลา  10  นาที 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 

8. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้น  เพ่ือนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
9. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องคาํนาม 

ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 8.  นักเรียนนําผลงานจัดปายนิเทศ 
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การวัดประเมินผล 
1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการจัดหมวดหมูคํานามประเภทตางๆ 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง คํานาม     

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาคํานามจาก ขาว    แลวจัดหมวดหมูคํานามตามประเภทที่    กําหนด 

คน สัตว พืช สิ่งของ สถานที ่
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง สนุกกับคําราชาศัพท            เวลา    2  ชั่วโมง 

1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการจัดหมวดหมู 

นํามาจากหนังสือพิมพ ..............................ฉบับวันที่.........เดือน ......................พ.ศ........... 
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2. สาระสําคญั คําราชาศัพท  ถาแปลตามรูปศัพทหมายถึง  คําที่ใชกบัพระมหากษตัริยแตตาม
หลักภาษาไทย  หมายถึง  คําที่ใชกบัพระมหากษัตรยิและพระบรมวงศานุวงศ พระภิกษุสงฆ  
และสุภาพชนทั่วไป  ในการเรียนรูคําราชาศัพท  มีประโยชนในเรื่องการเขียนคําและเลือกใชคํา
ไดถูกตองตามกาละเทศะและบคุคล 
3.  สาระการเรียนรู  
 1. การอานและเขียนคําราชาศัพท 
 2. การจัดหมวดหมูคําราชาศัพทไดถูกตองตามความหมายและฐานะของบคุคล 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อานและเขยีนคําราชาศพัทไดถูกตอง 
 2. จัดหมวดหมูคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบคุคล 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1.  ครูนําบัตรคํา  เชน  เสวย  ฉัน  รับประทาน  ใหนักเรียนอานแลวสนทนาซักถาม
เกี่ยวกบัคําทีอ่าน  เชน    -  คําเหลานี้มีความหมายวาอยางไร 
                      -  คําเหลานี้คําใดใชกบับุคคลใดบาง 
 2.  ครูแจกใบความรูเกี่ยวกบัคําราชาศัพทและครูสรุปเกี่ยวกับความหมายและการใชคํา
ราชาศัพทวา  คําราชาศัพทคือ  คําที่ใชกบัพระมหากษตัริย  พระบรมวงศานวุงศ  พระสงฆ  
และสุภาพชนทั่วไป  ครูและนักเรียนชวยกันยกตวัอยางคําราชาศัพท  เชน  ประชวร   ไมสบาย   
อาพาธ   เปนตน 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 3.  วางแผนการหาคําจากหนังสือ  พจนานุกรม  ขาว  แลวจัดหมวดหมูคําราชาศพัทให
ถูกตองตามฐานะของบุคคล  (ลงในใบกจิกรรม) 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 4.  นักเรียนหาคําราชาศัพทตามทีว่างแผนในขอ  3   (ภายในเวลา  20  นาที) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเพ่ือนๆชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกบัคําราชาศัพทและผลงานที่จัดทํา 

ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 7.  นักเรียนนําผลงานจดัปายนิเทศ 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการจัดหมวดหมูคําราชาศัพท 
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ใบความรู 
เร่ืองคําราชาศัพท  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

คําราชาศัพท 
 คําราชาศัพท  หมายถึง  คําที่ใชกบัพระเจาแผนดิน  พระบรมวงศานุวงศ  
พระสงฆ  และสุภาพชนทั่วไป  (ซึง่คําที่ใชกับสภุาพชนทัว่ไปจะเรียกวา  คําสุภาพ) 

ตัวอยางคําราชาศัพท 
คําราชาศัพทที่ใชกบั
พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงศ 

 
คําราชาศัพทที่ใชกบัพระสงฆ 

 
คําสุภาพที่ใชกับสุภาพชน 

คําสามัญ คําราชาศัพท คําสามัญ คําราชาศัพท คําสามัญ คําราชาศัพท 
พอ พระราบิดา,พระ

ชนก 
กิน ฉัน กิน รับประทาน 

แม พระราชนน ี
พระราชมารดา 

ปวย อาพาธ หัว ศีรษะ 

ลูกชาย พระราชโอรส
พระโอรส 

นอน จําวัด เหลา สุรา 

ลูกสาว พระราชธิดา 
พระธิดา 

ตาย มรณภาพ ผักกระเฉด ผักรูนอน 

ไป เสด็จ 
พระราชดําเนนิ 

บาน กุฏิ วัว โค 

กิน เสวย บวชเปนพระ อุปสมบท หมา สุนัข 
นอน บรรทม อาหาร ภัตตาหาร ควาย กระบือ 
พูด ตรัส ที่น่ัง อาสนะ ผักบุง ผักทอดยอด 

อาบนํ้า สรงน้ํา อาบนํ้า สรงน้ํา หมู สุกร 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง คําราชาศัพท  

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขยีนคําราชาศัพทใหเหมาะสมกับฐานะของบคุคลลงในหมวดหมูที่กําหนด 
(ภายในเวลา  20  นาที) 

คําราชาศัพทที่ใชกบั
พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงศ 

 
คําราชาศัพทที่ใชกบัพระสงฆ 

 
คําสุภาพที่ใชกับสุภาพชน 

คําสามัญ คําราชาศัพท คําสามัญ คําราชาศัพท คําสามัญ คําราชา
ศัพท 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง จดหมายนาคิด            เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการสรุปอางอิง 
2. สาระสําคญั การเขียนจดหมายเปนการเขียนเร่ืองราวเพื่อใหคนอ่ืนไดรับรูเรื่องราววาผูเขยีน
ตองการใหผูอานทราบเรื่องราวอะไร  การเขียนจดหมายเปนการเขียนสื่อสารชนิดหนึ่ง  ผูเขียน
ตองใชภาษาที่สุภาพและถกูตอง  และสามารถสื่อสารไดตรงจุดประสงค 
3.  สาระการเรียนรู  
 1. รูปแบบการเขียนจดหมายลาคร ู
 2. การเขียนจดหมายลาปวย 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูได 
 2. เขียนจดหมายลาปวยไดถูกตองตามรูปแบบของการเขียนจดหมาย 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1.  ครูใหนักเรียนดูรูปแบบการเขียนจดหมาย 
 2.  ครูสนทนาซักถามนักเรยีนเกี่ยวกบัประสบการณการเขียนจดหมายและแจกใบ
ความรูใหนักเรียนศึกษา 
 3.  ครูอธิบายรูปแบบและวธิีการเขยีนจดหมายลาปวยและนําขอความจดหมายลาปวยที่
ผิดใหนักเรียนชวยกันแกไขใหถูกตอง 

ตัวอยางจดหมาย 
            23/8    หมู 2   แขวงกระทุมราย 
       เขตหนองจอก จ.  กรุงเทพฯ 10530 
      วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2551 

สวัสดีครูประจําชั้น  ป.3/1 
ดิฉันเด็กหญิงดอกรัก  นามอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1  วนัน้ีกระผมมี

อาการปวดศีรษะเหลือเกินคะ  แมบอกใหลาหยุดเปนเวลา  1  วัน  คอืวันที่ 17 
มกราคม  2551  เม่ือครบกาํหนดแลว  กระผมจะมาเรยีนตามปกต ิ

กระผมเรียนมาใหครูทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
      เด็กหญิงดอกรัก  นามอง 

 ขอรับรองวาเปนความจริง 
 นางขวัญใจ  นามอง     

     ผูปกครอง 
 4.  ครูสรุปวธิกีารเขียนจดหมายที่ถูกตองอีกครั้งหน่ึง 
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ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 5.  วางแผนใหนักเรียนเขยีนจดหมายลาครู  1 ฉบับ 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 6.  นักเรียนเขียนจดหมายลาครู  1  ฉบบั  (ภายในเวลา  30  นาที) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
 7.  นักเรียนนําผลงานนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและเพื่อนๆชวยกนัแสดงความคิดเห็น 
ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 8.  นักเรียนรวบรวมผลงานจัดทําเปนปายนิเทศ 
 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการเขียนจดหมาย 
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ใบความรู 
เร่ืองการเขียนจดหมาย  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

การเขียนจดหมายลาปวย  ลากิจ 
รูปแบบการเขยีนจดหมายลาปวย  ลากิจ 

1. ที่อยูจะอยูมุมขวามือบน  อยูหางริมกระดาษพองามไมเขียนคําวาบานเลขที ่
2. วัน/เดือน/ป  จะอยูกึ่งกลางกระดาษไมเขยีนคําวาวันที ่
3. คําขึ้นตนจะหางจากริมกระดาษประมาณ  1 – 1.5  น้ิว 
4. เน้ือความจะอยูหางจากคําขึ้นตน  ประมาณ  0.5  น้ิว 
5. คําลงทายจะอยูตรงกับที่อยู 
6. ลงชื่อผูเขยีนจะอยูตรงกับคําลงทาย 
7. คํารับรองเปนผูปกครองอยูตรงกับคําขึ้นตน 

หมายเหต ุ รูปแบบจดหมายอาจปรับไดตามความเหมาะสม  แตตองคํานึงถึงความสวยงาม
ดวย   
 สวนตางๆของจดหมาย 

- ที่อยู  (เขียนที่อยูของผูเขยีน) 
- วัน  เดือน  ป  (ใชวัน  เดือน  ป  ที่เขียนจดหมาย) 
- คําขึ้นตน ,  คาํลงทาย   (ใชตามฐานะของบุคคล) 

บุคคลที่เขียนถึง คําขึ้นตน คําลงทาย 
คุณพอ  คุณแม  คุณยาย ฯลฯ กราบเทา........ที่เคารพอยาง

สูง 
ดวยความเคารพอยางสูง 

คุณครูประจําชั้น เรียนคุณครูประจําชั้น....ที่
เคารพ 

ดวยความเคารพอยางสูง 

เพ่ือน ..(ชื่อเพ่ือน)... เพ่ือนรัก 
สวัสดี.. ..(ชื่อเพ่ือน)....เพ่ือน
รัก 

รักและคิดถึง 

   
หมายเหต ุ ยอหนาสุดทายของเนื้อความในจดหมายลาปวย  มักใชวา  จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบ   จดหมายลากิจ มักใชวา  จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาต  สวนคาํรับรองของผูปกครอง วาง
ใหตรงกับคําขึน้ตน 
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คําสรรพนามที่ใชในการเขียนจดหมาย 
บุคคลที่เขียนจดหมายถึง คําสรรพนามที่ใชแทนบุคคลที่

เขียนจดหมายถึง 
คําสรรพนามใชแทนผูเขียน

จดหมาย 
คุณพอ  คุณแม  คุณยาย ฯลฯ คุณพอ  คุณแม  คุณยาย  

ทาน 
ลูก  ผม  หนู  หลาน  หรือชื่อ
ผูเขียน 

คุณครู คุณครู กระผม  ดิฉัน 
เพ่ือน คุณ  เธอ  ชื่อเพ่ือน ผม  ฉัน  ดิฉัน  หรือชื่อ

ผูเขียน 
ตัวอยางจดหมายลาปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        5/ 69  ถนนอยูวิทยา 

        แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก 

        กรุงเทพฯ 10530 

1 กุมภาพนัธ  2550 

     เรียน  คุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/ 1  ทีเ่คารพ 

  เนื่องดวยกระผมปวยมีอาการปวดทองและทองเสยี  ไมสามารถมาเรยีนไดจึงขอ 

    ลาหยุดเรียนเปนเวลา  2  วนั  ต้ังแตวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2550  เมื่อกระผมหายปวยแลว   

     จะมาเรียนตามปกต ิ

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

        ดวยความเคารพอยางสูง 

        สมศักดิ์      นาดู 

     ขอรับรองวาเปนความจรงิ 

 สมศรี    งามด ี

 ผูปกครอง 
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ตัวอยางการจาหนาซองจดหมายที่สงดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เรียน     คุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปที ่ 3/1 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง จดหมายนาคิด  

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขยีนจดหมายลาปวย  โดยสมมุติอาการปวยและ  วัน  เดือน  ป  ขึ้นเอง   
               (ภายในเวลา  30  นาที) 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง เขียนนิทานจากขอคิด            เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการสรุปอางอิง 
2. สาระสําคญั การอานนิทานเปนการเพิ่มพูนความรูทางภาษาและนทิานบางเรื่องสามารถใช
เปนขอคิดคติเตือนใจ  ในการอานที่ดีจะตองสามารถจับประเด็นหาขอคิดจากเรื่องที่อานได และ
สามารถนําขอคิดมาแตงเปนเรื่องราวใหมจะเปนการพฒันากระบวนการเขียนไดดียิ่งขึ้น 
3.  สาระการเรียนรู  
 1. การบอกขอคิดของนิทานที่อาน 
 2. การเขียนนทิานจากขอคดิ 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกขอคิดของนิทานที่อานได 
 2. สรุปขอคิดของนิทานที่อานได 

3. เขียนนิทานจากขอคิดของเรื่องที่อานได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณการอานนิทาน 
2. ครูใหนักเรียนอานนิทานเรื่อง ทําคุณบูชาโทษโปรดสตัวไดบาปแลวใหนักเรียน

ชวยกัน 
สรุปขอคิดของเร่ือง (การจะชวยเหลือใครจะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนวาตนเองและผูอ่ืนจะ
เดือดรอนหรือไม) 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 3.  วางแผนใหเขียนนิทานจากขอคิดที่ไดจากเรื่องทําคุณบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป โดย
กําหนดวา ตัวละคร และเหตุการณตองไมซํ้ากับเรื่องเดิม 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 4.  นักเรียนเขียนนิทานจากขอคิดที่กําหนดไวในขอ 3 (ใบกิจกรรม) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
 5.  นักเรียนนําเสนอนิทานหนาชั้น ครูและเพื่อนๆชวยกันใหคําแนะนํา 
ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 6.  นักเรียนชวยกันรวบรวมนิทานจัดทําเปนหนังสือนิทานประจําหอง 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการนิทานของนักเรียน 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง เขียนนทิานจากขอคิด 

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอคิดที่ไดจากนิทานเรื่องทําคุณบูชาโทษโปรดสัตวไดบาปมาแตงเปน
นิทานเรื่องใหม พรอมกับวาดภาพประกอบ  (ภายในเวลา  30  นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง....................................................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง วิจารณอยางไรใหสรางสรรค          เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการประยกุตใช 
2. สาระสําคญั การพูดเปนทกัษะการสื่อสารที่จําเปนทีต่องใชในการตดิตอสื่อสารกันใน
ชีวติประจําวันของคนเรา ซ่ึงการพูดที่ดีและใชภาษาทีสุ่ภาพเหมาะสมแกกาลเทศะจะทําใหเกดิ
ไมตรีที่ดีตอกนัดวย 
3.  สาระการเรียนรู  
 1.  การเขียนวจิารณอยางสรางสรรค 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. สามารถเขยีนวิจารณผูอ่ืนโดยใชภาษาที่เหมาะสมและสรางสรรคได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1. ครูนําภาพนักแสดงใหนักเรียนดูแลวสนทนาซักถามนักเรียน เชน เม่ือนักเรียนดูภาพ
นักเรียนคิดอยางไร (ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบ) และถานักเรียนถูกผูอ่ืนตําหนินักเรียน
จะรูสึกอยางไร และถานักเรยีนถูกชมเชยนักเรียนจะรูสกึอยางไร 
 2. ครูนําคําตอบของนักเรียนมาอธิบายเกีย่วกับการพูดทางบวก และการพูดทางลบ และ
อธิบายเพิ่มเตมิวา ในชวีิตจริงการอยูรวมกันบางครั้งการพูดเปนสิ่งสําคัญ ถาพูดตําหนิเพ่ือน
ตรงๆเพ่ือนอาจไมชอบหรือโกรธไดควรใชคําพูดที่เพ่ือนฟงแลวไมโกรธ 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 3.  วางแผนใหจับคูกับเพ่ือนแลวเขียนคําที่ตองการตําหนิเพ่ือนแตใชคําพูดที่สรางสรรค 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 4.  นักเรียนจับคูกับเพ่ือนแลวลงมือทํากิจกรรมที่กําหนดไวในขอ 3 (ใบกิจกรรม) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 

5. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้น เพ่ือนและครูชวยแกไขและตรวจสอบ 
6.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการพูดที่ดีตองใชภาษาทีส่รางสรรคและไมควร
ตําหนิผูอ่ืนตรงๆ เพราะจําทําใหเสียไมตรีตอกัน 

ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 7.  นักเรียนรวบรวมผลงานจัดทําปายนเิทศ 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการเขียนคําวิจารณของนักเรียน 

หมายเหตุ จากการจัดกิจกรรมในการวจัิยพบวากิจกรรมนี้มีไมเหมาะสมกับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  เน่ืองจากเนื้อหากิจกรรมยากเกินไป 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง วิจารณอยางไรใหสรางสรรค 

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคูกับเพ่ือนแลวเขียนคําตําหนเิพ่ือน และคิดคําพูดที่ตําหนเิพ่ือแตใช
คําพูดที่สรางสรรค  (30 นาที) 
ชื่อเพ่ือน............................................................................................................................... 
 

คําตําหน ิ คําตําหนิอยางสรางสรรค 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง คนละเรื่องเดียวกัน         เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการประยกุตใช 
2. สาระสําคญั การเขียนเร่ืองตามจินตนาการหรือเรื่องราวตางๆถือวาเปนทักษะทางภาษาที่
ตองใชทักษะการเขียนและทักษะการคิดเพื่อถายทอดความรู ความคดิผานตัวอักษร สิ่งสําคัญใน
การเขียนคือการสะกดคําและใชคําใหถูกตองเพ่ือสามารถสื่อสารใหผูอานเขาใจเรื่องที่ผูเขียน
ตองการไดตรงประเด็น นักเรียนควรไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ 
3.  สาระการเรียนรู  
 1.  การเขียนดัดแปลงเรื่องใหมโดยใชเคาโครงเรื่องเดิม 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. เขียนดัดแปลงนิทานเรื่องใหมจากเคาโครงนิทานเรือ่งเดิมได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1. ครูเลานิทานเรื่องกระตายกับเตาใหนักเรียนฟง (นิทานอยูในดานหลังแผน)   
 2. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทาน เชน  - ทําไมเตาจึงทากระตายวิ่งแขง 
  - ใครเปนผูชนะในการแขงขัน  เพราะอะไร    
  - นักเรียนอยากเปนเตาหรอืกระตาย  เพราะอะไร 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 3.  วางแผนใหนักเรียนเขยีนดัดแปลงเรื่องกระตายกบัเตา โดยใหนักเรียนเปลี่ยนเรื่อง
จากเหตุการณที่กระตายนอนหลับใตตนไม เปนเหตุการณอ่ืนที่ทําใหกระตายแพแทน ภายใน  
20  นาที 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 4.  นักเรียนเขียนดัดแปลงนิทานที่กําหนดไวในขอ 3  (ใบกิจกรรม) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
 5. นักเรียนนําเสนอนิทานหนาชั้นและใหเพ่ือนๆคัดเลือกนิทานที่ดัดแปลงไดสนุก มา 3 
เรื่องแลวมอบรางวัล 
ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 6. นักเรียนรวบรวมผลงานเปนเลมจัดทําเปนนิทานหนาเดียว 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการเขียนนิทานของนกัเรียน 
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นิทานเรื่องกระตายกับเตา 
 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว ในสมัยที่สัตวตางๆพูดได มีกระตายเดินมาพบเตาและกระตาย
หัวเราะเยาะดถููกเตาวาเตาเดินชาตวมเตีย้ม ดวยความไมพอใจเตาจึงบอกวาถาอยากรูวาใครวิง่
เร็วกวากันก็ใหมาแขงขันกนั โดยเริ่มวิ่งจากเนินเขาลูกที่หน่ึง   ผานปาไปยังเนินเขาลูกที่สอง  
กระตายจึงรับคําทาเตาดวยความกระหยิม่ยิ้มยองอยูในใจวาตองชนะเตาแนๆ  และดวยความ
ยุติธรรมเตากบักระตายจึงไปเชิญบรรดาสัตวตางๆมาเปนกรรมการ เม่ือการแขงขนัเริ่มตน 
กระตายเร่ิมกระโดดไปในขณะที่เตากค็ลานไปชาๆอยางตั้งใจ เม่ือกระตายวิ่งผานเขาเนินเขาลกู
แรกผานปา และใกลจะถึงเนินเขาลูกที่สอง จึงหันไปดูวาเตาใกลมาถึงหรือยัง แตก็ยังไมเห็นเตา
มา กระตายจงึหัวเราะเยาะเตา และคิดวาเตาคงมาไมทันแนๆ ดวยความเหนื่อยออนกระตายจึง
ไปน่ังพักพิงทีใ่ตตนไมใหญแลวเผลอหลบัไป 
 สวนเตาหลังจากคลานออกจากจุดเริ่มตน ก็กมหนากมตาเดินไปดวยความตั้งใจ แมวา
จะไปไดไมเรว็นักแตเตากค็ลานไปอยางตั้งใจ และแมวาเตาจะเหนือ่ยสักแคไหนก็ไมยอมหยุด
พัก เพราะเตาตองการจะไปใหถึงเสนชยั จึงกมหนากมตาคลานตอไปจนกระทั่งผานตนไมใหญที่
กระตายหลับอยู  
สวนกระตายที่กําลังนอนหลับฝนหวานอยูเพลินๆ ก็ตกใจตื่นเพราะลูกไมหลนใส เม่ือกระตายหนั
ไปมองที่เสนชัยก็เห็นเตากาํลังคลานเขาเสนชัยแลว จึงรีบวิ่งออกไปอยางเร็วเพ่ือใหทันเตาแตก็
ไมทันเพราะเตาวิ่งเขาเสนชัยไปแลว สวนสัตวตางๆทีม่าเปนกรรมการตางก็เขาไปแสดงความ
ยินดีกับเตาและซักถามเตาวาทําอยางไรจึงชนะ  เตาบอกวาที่เตาชนะเพราะเตามีความพยายาม
เตาจึงพบกับความสําเร็จ 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง คนละเรื่องเดียวกัน 

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขยีนดัดแปลงเรื่องเตากับกระตายจากเหตุการณที่กระตายนอนหลับใต
ตนไมใหเปนเหตุการณอ่ืนที่ทําใหกระตายแพเตาแทน (ภายในเวลา  20  นาที) 

 นิทานเรื่องกระตายกับเตา 

 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว ในสมัยที่สัตวตางๆพูดได มีกระตายเดินมาพบเตาและกระตาย 
หัวเราะเยาะดถููกเตาวาเตาเดินชาตวมเตีย้ม ดวยความไมพอใจเตาจึงบอกวาถาอยากรูวาใครวิง่ 
เร็วกวากันก็ใหมาแขงขันกนั โดยเริ่มวิ่งจากเนินเขาลูกที่หน่ึง   ผานปาไปยังเนินเขาลูกที่สอง   
กระตายจึงรับคําทาเตาดวยความกระหยิม่ยิ้มยองอยูในใจวาตองชนะเตาแนๆ  และดวยความ 
ยุติธรรมเตากบักระตายจึงไปเชิญบรรดาสัตวตางๆมาเปนกรรมการ เม่ือการแขงขนัเริ่มตน 
กระตายเร่ิมกระโดดไปในขณะที่เตากค็ลานไปชาๆอยางตั้งใจเม่ือกระตายวิ่งผานเขาเนินเขาลูก 
แรกผานปา และใกลจะถึงเนินเขาลูกที่สอง จึงหันไปดูวาเตาใกลมาถึงหรือยัง แตก็ยังไมเห็นเตา 
มา กระตายจงึหัวเราะเยาะเตา และคิดวาเตาคงมาไมทันแนๆ 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง คมชัดลึก         เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการคาดการณพยากรณ 
2. สาระสําคญั การอานเปนการเพิ่มพูนความรูและทําใหเปนคนรูเทาทนัเหตุการณ ขาวบาง
ขาวยังนํามาเปนคติสอนใจไดดีอีกดวย ในการอานขาวจะตองสามารถจับประเด็นและ
รายละเอียดของขาวไดและนํามาเปนขอคิดในการดําเนินชีวติของตนไดดวย 
3.  สาระการเรียนรู  
 1.  บอกสาระสําคัญของขาวที่อาน 
 2.  วางแผนและหาแนวทางในการแกไขปญหาสถานการณตางๆจากขาวใน
หนังสือพิมพ 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกสาระสาํคัญของขาวที่อานได 
         2. วางแผนและหาแนวทางในการแกไขปญหาสถานการณตางๆจากขาวในหนังสือพิมพ
ได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1. ครูนําขาว  ไฟไหมโกดังรับซื้อของเกา  อานใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนจับ
ประเด็นสําคญัวาเกิดเหตกุารณอะไรขึน้ในขาว  วิเคราะหหาสาเหตุ  และแนวทางแกไขในการ
แกปญหา  เชนเกิดเหตุการณไฟไหมโกดัง  และเพราะความประมาทจึงทําใหไฟไหม  เปนตน 
(ครูใหนักเรียนชวยกันตอบแลวครูเขยีนคาํตอบของนักเรียนบนกระดาน) 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 2. วางแผนใหนักเรียนหาขาว (ครูจะนําขาวมาหนักเรียนและใหนักเรยีนเลือกจากขาวที่
ครูนํามา)  คนละ 1 ขาว แลวใหจับประเด็นของขาว โดยเขียนปญหาที่อยูในขาวและหาแนว
ทางแกไข 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
          3.นักเรียนนําขาวทีไ่ดติดลงในใบกิจกรรมตามที่กําหนดไวในขอ 2(ภายในเวลา 20 นาที) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
 4. นักเรียนนําเสนอขาวพรอมกับบอกปญหาและแนวทางแกไขที่นักเรียนคิดหนาชัน้
เรียน ครูและเพื่อนๆชวยกนัพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 6. นักเรียนรวบรวมผลงานจัดทําเปนหนังสือพิมพประจําหอง 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจจากผลงานการแกปญหาจากขาว 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง คมชัดลึก 

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาขาวแลวนํามาวเิคราะหหาสาเหตุของปญหาที่อยูในขาวพรอมทั้งบอก
แนวทางแกไขปญหา (ภายในเวลา  20  นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปญหา 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นํามาจากหนังสือพิมพ ................. ฉบับวันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ...... 
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แผนการจัดกิจกรรมเร่ือง อานกลอนสอนใจ        เวลา    2  ชั่วโมง 
1. จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดานการคาดการณพยากรณ 
2. สาระสําคญั การอานเปนการเพิ่มพูนความรูและการอานบทรอยกรองนอกจากไดความรูแลว
ยังไดรับรูถึงความงดงามทางภาษาอีกดวย  นอกจากนั้นการอานบทรอยกรองถาสามารถจับ
ใจความสําคญัของบทรอยกรองไดก็สามารถนํามาเปนขอคิดหรือเครื่องเตือนใจในการดําเนิน
ชีวติไดอีกดวย 
3.  สาระการเรียนรู  
 1.  จับใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อาน 
 2.  บอกขอดีขอเสียและผลกระทบที่จะไดรับจากบทรอยกรองเรื่องประชาธปิไตยอะไร
หนอและบอกแนวทางแกไข 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. จับใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อานได 
 2. บอกขอดีขอเสียและผลกระทบที่จะไดรับจากบทรอยกรองเร่ืองประชาธิปไตยอะไร
หนอและบอกแนวทางแกไขได 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ 
 1. ครูนําแผนภูมิบทรอยกรองประชาธิปไตย... อะไรหนอ ใหนักเรียนอานแลวให
นักเรียนชวยกันสรุปใจความสําคัญของบทรอยกรองโดยครูเปนผูถามคําถามนํา  เชน  บทรอย
กรองนี้กลาวถึงเรื่องใด   ประชาธิปไตยคอือะไร   ขอดีของการมีประชาธิปไตยคืออะไร    เปน
ตน(ครใูหนักเรียนชวยกันตอบแลวครูเขยีนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน) 
ข้ันที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 2.  วางแผนใหนักเรียนคิดหาผลกระทบในอนาคตของการที่ประเทศไทยไมปฏิบตัิตาม
ระบอบประชาธิปไตย  และใหนักเรียนบอกแนวทางแกไข 
ข้ันที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 

3. นักเรียนปฏบิตัิตามกิจกรรมแลวเขียนผลกระทบลงในใบกิจกรรมตามที่กําหนดไวใน 
ขอ 2(ภายในเวลา 20 นาที) 
ข้ันที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
 4. นักเรียนนําเสนอผลกระทบที่นักเรียนคดิหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆชวยกัน
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
ข้ันที่  5  จัดทําชิ้นงาน 
 6. นักเรียนรวบรวมผลงานจัดทําเปนปายนิทรรศการ 
การวัดประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
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2. ตรวจจากผลงานการบอกผลกระทบและแนวทางแกไขจากบทรอยกรอง 
 
หมายเหตุ    จากงานวิจัยการจัดกิจกรรมนี้พบวา   ถาไมใหขอมูลและพื้นความรูเกีย่วกับผล
จากการที่ประเทศไมมีประชาธิปไตยโดยยกตัวอยางจากประเทศเพื่อนบานหรือในสังคมให
ชัดเจนนักเรียนจะไมมีพ้ืนความรูในการตอบคําถาม  ดังน้ันกอนการใชกิจกรรมนี้ตองชี้แนะ
แนวทางเกี่ยวกับผลกระทบ  และตองใหเวลาในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 

ประชาธิปไตย............อะไรหนอ 
 ประชาธปิไตยอะไรหนอ    คําตอบตอสิทธิและหนาที ่
ความเทาเทียมโอกาสและเสรี    คุณคาของชีวมีีทุกคน 
เลือกตวัแทนของกลุมชุมชนใหญ    มีสวนรวมตัดสินใจดวยเหตผุล 
เคารพกฎกตกิามาครองตน    ทุกแหงหนถิ่นที่พ่ีนองกัน 
ผลัดเปลีย่นเปนผูนําและผูตาม     หากเกิดความขัดแยงการแขงขัน 
ตองถือเสียงขางมากเปนสําคัญ    เสียงขางนอยยอมกันแลวรวมมือ 
รัฐธรรมนูญรางสิทธิหลากหลาย    เปนกฎหมายสูงสุดใหยึดถอื 
อยาแบงแยกพันธุเผาเพราะเราคือ   ดํารงชื่อคนไทย   ประเทศไทย 
ความแตกตางทางความคิดเปนธรรมดา   หากพูดจาโดยตรงตกลงได 
สันติธรรมนําสุขหางทุกขภัย    ดวยประชาธปิไตยในใจคน 
 
    (จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวติ) 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง อานกลอนสอนใจ 

ชื่อ..........................................นามสกุล........................................ชั้น  ป.3/....   เลขที่.......... 
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)      สํานักงานเขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนคิดหาผลกระทบในอนาคตของการที่ประเทศไทยไมปฏบิัตติามระบอบ
ประชาธปิไตย  และใหนักเรยีนบอกแนวทางแกไข (ภายในเวลา  20  นาที) 

ประชาธิปไตย............อะไรหนอ 
 ประชาธปิไตยอะไรหนอ    คําตอบตอสิทธิและหนาที ่
ความเทาเทียมโอกาสและเสรี    คุณคาของชีวมีีทุกคน 
เลือกตวัแทนของกลุมชุมชนใหญ    มีสวนรวมตัดสินใจดวยเหตผุล 
เคารพกฎกตกิามาครองตน    ทุกแหงหนถิ่นที่พ่ีนองกัน 
ผลัดเปลีย่นเปนผูนําและผูตาม     หากเกิดความขัดแยงการแขงขัน 
ตองถือเสียงขางมากเปนสําคัญ    เสียงขางนอยยอมกันแลวรวมมือ 
รัฐธรรมนูญรางสิทธิหลากหลาย    เปนกฎหมายสูงสุดใหยึดถอื 
อยาแบงแยกพันธุเผาเพราะเราคือ   ดํารงชื่อคนไทย   ประเทศไทย 
ความแตกตางทางความคิดเปนธรรมดา   หากพูดจาโดยตรงตกลงได 
สันติธรรมนําสุขหางทุกขภัย    ดวยประชาธปิไตยในใจคน 
    (จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวติ) 
ผลกระทบทีป่ระเทศไทยไมปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 
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ตาราง 10  แบบประเมินความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู     
     ดวยตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
ขอที่ รายการการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ   3  ทาน 
IOC 

1 แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 3 1 
วัตถุประสงค   
2.1 ความสอดคลองกันนิยามศัพทเฉพาะ -   
       เน้ือหา 

3 1 
2 

2.2 ภาษาที่ใชชัดเจนเขาใจงาย 3 1 
เน้ือหา   
3.1 เหมาะสมกับระดับชัน้ 3 1 

3 

3.2 มีประโยชนตอผูเรียน 3 1 
รูปแบบการจดักิจกรรม   
4.1 นาสนใจ มีคุณภาพ 3 1 

4 

4.2 สอดคลองกับชื่อเรื่อง 3 1 
การนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน   
5.1 เราความสนใจของผูเรยีน 3 1 
5.2 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 3 1 
5.3 สอดคลองกับชื่อเรื่องและนิยามศัพทเฉพาะ 3 1 

5 

5.4 กิจกรรมนาสนใจเปนประโยชนตอผูเรียน 3 1 
การประเมินผล   

6.1 สอดคลองกับวตัถุประสงค 3 1 

6 

6.2 ครอบคลมุเน้ือหา 3 1 

 



 

ภาคผนวก ง 

คะแนนการคิดวิเคราะหจากชิ้นงานจําแนกตามรายดาน 
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ตาราง11    แสดงคะแนนใบกิจกรรมการคิดวิเคราะหจากการจัดกิจกรรมที่ 1  -  กิจกรรมที่  10  จําแนกเปนรายบุคคล 

การจําแนก การจัด
หมวดหมู 

การ 
สรุปอางอิง 

การ
ประยุกตใช 

การ
คาดการณ 

คน
ที่ 

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ    

1 3 3 6 3 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

2 2 2 4 2 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

3 3 2 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 

4 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 5 2.5 

5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

6 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 2 4 2 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

7 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 2 5 2.5 2 2 4 2 2 3 5 2.5 

8 3 2 5 2.5 2 2 4 4 3 2 5 2.5 2 2 4 2 2 3 5 2.5 

9 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 

10 3 3 6 3 3 3 6 3 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

11 2 2 4 2 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

12 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 2 5 2.5 

13 3 2 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

14 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 
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ตาราง 11 (ตอ) 

การจําแนก การจัด
หมวดหมู 

การ 
สรุปอางอิง 

การ
ประยุกตใช 

การ
คาดการณ 

คน
ที่ 

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ    

15 2 1 3 1.5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 6 3 2 2 4 2 

16 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

17 3 2 5 2.5 3 2 5 2.5 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

18 2 3 5 2.5 2 2 4 2 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

19 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 2 2 4 2 2 3 5 2.5 3 3 6 3 

20 2 2 4 2 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 

21 2 2 4 2 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 

22 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 

23 2 2 4 2 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

24 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 6 3 

25 3 3 6 3 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 2 5 2.5 

26 2 3 5 2.5 2 2 4 2 2 1 3 1.5 3 2 5 2.5 3 2 5 2.5 

27 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 3 2 5 2.5 2 2 4 2 

28 3 3 6 3 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

การจําแนก การจัด
หมวดหมู 

การ 
สรุปอางอิง 

การ
ประยุกตใช 

การ
คาดการณ 

คน
ที่ 

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ  

1 2 

รวม Χ    

29 3 2 5 2.5 3 2 5 2.5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 2 5 2.5 

30 2 3 5 2.5 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

31 3 2 5 2.5 3 3 6 3 3 2 5 2.5 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

32 3 3 6 3 3 2 5 3 3 2 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 

33 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวดลยา  แตงสมบูรณ 

วันเดือนปเกิด 26  ธันวาคม  2513 

สถานที่เกิด เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 23/80  ถ. อยูวิทยา  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรุเทพหมานคร 10530 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน ครูชํานาญการ   

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  สํานักงานเขต 

หนองจอก  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา 

      พ.ศ. 2532 มัธยมศึกษาปที่ 6   

จากโรงเรียนมักกะสันพิทยา 

      พ.ศ. 2536 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)   

จากวิทยาลยัครูสวนดุสติ 

      พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   

สาขาการวัดผลการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
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