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คําช้ีแจงกอนศึกษา 

 

                      วัตถุประสงคการศึกษา 

 

1. เพื่อใหผูศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนคิด ระดับ 

ประถมศึกษา 

2. เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชเปน 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 

 

                           ข้ันตอนการศึกษา 

 

 1.   ศึกษาเนื้อหาสาระแตละหนวยเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจและประสบการณของทาน  

 2.   หากทานยังไมเขาใจในข้ันตอนใด  ขอใหทบทวนเนื้อหาสาระนั้นใหมอีกคร้ัง 

 4.   นําความรูความเขาใจท่ีไดจากการศึกษา ไปใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรม   

                      การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 

 

                     ขอบขายของเน้ือหา 

 

            

            ชุดฝกอบรมดวยตนเองฉบับนี้  มีขอบขายของเนือ้หา  ประกอบดวย 

                   เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

             ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3  จํานวน  15   รูปแบบ  
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เกริ่นนํา 

            เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรู ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ท่ียึดหลักการจัด 

   การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตองจัดเนื้อหาและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

   และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  การฝกทักษะการคิด 

   การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา ครูผูสอน 

   จึงจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา   

   ทักษะการคิดและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม       

    มาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551  

                การจดักระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนตองอาศัยกระบวน          

   การเรียนรูท่ีหลากหลาย  เปนเคร่ืองมือท่ีจะนําพาผูเรียนไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวน 

   การเรียนรูท่ีจําเปน สําหรับผูเรียน  คือ  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  กระบวนการสราง 

   ความรู  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  

   การเรียนรูผานประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือกระทําจริง และกระบวนการจัด 

   การเรียนรูดวยตนเอง  เปนตน 

 กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจดัการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝนและ    

   พัฒนา จะสามารถชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร  ครูผูสอนท่ี    

   มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง คิดเปน ทําเปน แกปญหาไดนั้นครูผูสอนจําเปนตอง      

   ศึกษาทําความเขาใจถึงการคิดประเภทตาง ๆ และเทคนคิการจัดกจิกรรมการเรียนรูตางๆ  

   เพื่อใหสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนเปนสําคัญ ผูเขียนจึงขอนําเสนอ 
   รายละเอียด ข้ันตอนการจดัการเทคนิควธีิการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของผูเรียน 
   ระดับช้ันประถมศึกษา  ดงัตอไปนี ้
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วัดการวิเคราะห 

วัดการแสดงความคิดเห็น 

  ประเภทของคําถาม 

วัดเปรียบเทียบขอมูล 
วัดการแสวงหาแนวคิดใหมๆ 

วัดการประเมินและคัดเลือก 
การสรางสรรคงานใหมๆ 

หาคําตอบพ้ืนฐาน 
    คิดวิเคราะห 

วัดความจํา 

วัดการสรุปเร่ือง 

วัดจุดมุงหมาย 

วัดการเขียนหัวขอ 

วัดการนําไปใช 

วัดการเปรียบเทียบขอท่ี

เหมือนกันหรือตางกัน 

วัดความสัมพนัธระหวางเหต-ุผล 

วัดการคาดคะเนเหตุการณ

 วัดการสืบคนขอมูล 

  วัดการประเมินผล 
 
 

คิดวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค

 

 

  

 

 

        การตั้งคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และ 

สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง   วิธีการตั้งคําถามนั้นควรตั้งคําถามจากงายไปหายาก 

โดยแบงประเภทของคําถามได  ดังนี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการต้ังคําถาม 

วัดวาใครทําอะไร                    

ที่ไหน อยางไร ทําไม                

เพราะเหตุใด 
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           ลักษณะคําถาม ตามระดับขั้นของบลูม  (Bloom) เปนการตั้งคาํถามเพื่อใหคิด 

           ตามลําดับขั้น   ดังตอไปนี ้

 

ขั้นของคําถาม ความหมาย ตัวอยางคําถาม 

คําถาม                     

เพ่ือความรู 

เปนคําถามท่ีมีคําตอบ

แนนอน ถามเนื้อหาเกีย่วกับ

ขอเท็จจริง คําจํากัดความ                

คํานิยม คําศัพท  กฎ  ทฤษฎี

เกี่ยวกับใคร  อะไร เม่ือไร                   

ท่ีไหน ใชหรือไมใช 

1.  นิทานเร่ืองกระตายกับเตามีสัตวมีอะไรบาง 

2.  แมว หมู  วัว  ควาย และสุนัขเปนสัตว 

     เล้ียงลูกดวยนมใชหรือไม 

คําถามเพ่ือ 

ความเขาใจ 

เปนคําถามท่ีตองใชความรู  

ความจํามาประกอบเพื่อ

อธิบายดวยคําพูดของตนเอง

เปนคําถามท่ีสูงกวาความรู 

1. จงอธิบายลักษณะของคําเปน และคําตาย 

2. จงแบงประเภทของสัตวในนิทานเร่ือง 

    กระตายกับเตาตามเกณฑของนักเรียน 

3. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 

    เตา กับกระตาย 

4. จงยกตวัอยางประโยชนของความอดทน 

    ของเตามา 3 ประการ 

คําถาม 

การนําไปใช 

เปนคําถามท่ีนาํความรูและ 

ความเขาใจใชแกปญหาใน

สถานการณใหม 

  ถานักเรียนเปนกระตายนกัเรียนควรทํา 

  อยางไรจึงไมแพเตา 

คําถาม 

การวิเคราะห 

เปนคําถามท่ีจาํแนกแยกแยะ

เร่ืองราวตาง ๆ วา

ประกอบดวยสวนยอย

อะไรบางโดยอาศัยหลักการ 

ทฤษฎีท่ีมาของเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ 

-  นักเรียนมีวธีิจําแนกประเภทของสัตวอยางไร 

-  กระตายกับเตามีลักษณะแตกตางกัน 

   อยางไรบาง 
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ขั้นของคําถาม ความหมาย ตัวอยางคําถาม 

คําถามการ 

สังเคราะห 

    เปนคําถามท่ีตองใช

กระบวนการคิดเพื่อสรุป

ความสัมพันธระหวางขอมูล

ยอย ๆข้ึนเปนหลักการหรือ

แนวคิด 

   จากท่ีนกัเรียนฟงนิทานเร่ืองสุนัขจิ้งจอกกบั 

นกกระสา นักเรียนคิดวาไดขอคิดอะไร 

ท่ีเปนประโยชน  และใครนสัิยไมด ี

คําถาม 

การประเมินคา 

เปนคําถามท่ีใหเห็นคุณคา  

โดยใชความรูความรูสึก  

ความคิดเหน็ในการกําหนด

เกณฑเพื่อประเมินคาส่ิง

เหลานั้น   

    การอนุรักษพันธุสัตวไวไดมากๆจะมีผลด ี

ตอโลกของเราอยางไร   

 

 

 

ประเภทคําถาม ตัวอยางคําถาม 

คําถามเพ่ือใหทําความเขาใจ                    

ใหกระจาง 

1.  ท่ีครูกลาววาคนดียอมชนะคนเลวนั้นหมายความ 

     วาอยางไร 

2.  ชวยอธิบายเพิ่มเติมอีกหนอยไดไหม 

3.  ขอใหชวยยกตัวอยางประกอบดวย 

4.  เราสามารถใชวิธีนี้ไปใชกับวิธีอ่ืนๆไดไหม 

คําถามเพ่ือใหสืบคน 1.  เราตองการรูเร่ืองอะไรเกี่ยวกับชีวิตของผ้ึง 

2.  เราจะคนพบเร่ืองนี้ไดจากไหนบาง 

3.  นักเรียนคิดวาผ้ึงมีนิสัยอยางไรจะสืบคนไดจากไหน 

4.  จะเกิดอะไรข้ึนถาผ้ึงตัวเทาแมไก 

ตัวอยาง   การใชคําถามกระตุนใหเกดิทักษะการคิด 
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ประเภทคําถาม ตัวอยางคําถาม 

คําถามเพ่ือใหคนหาเหตุผล 1.  ทําไมจึงพูดเชนนั้น 

2.  มีเหตุผลอยางไรบาง        

3.  มีอะไรเปนรองรอย/หลักฐานยืนยันเร่ืองนี้บาง 

4.  ทําไมจึงคิดเชนนั้น 

คําถามเพ่ือกระตุนใหวางแผน 1.  จะทําเร่ืองนี้ไดอยางไร / โดยวิธีใด 

2.  มีวิธีการอยางไร 

3.  เร่ืองนี้คลายกับเร่ืองท่ีเคยทํามากอนอยางไร 

4.  เขาใจเร่ืองนี้ดีพอหรือยัง 

5.  ท่ีนักเรียนทํามาถูกทางหรือไม 

6.  ยังดําเนินการตามข้ันตอนอยูหรือไมมีวิธีการอ่ืน 

     อีกไหม และตองการรูอะไรเพิ่มอีกไหม 

คําถามเพ่ือประเมินผลงาน 1.  มีวิธีการทํามาอยางไร 

2.  มียุทธวิธีอยางไร 

3.  ไดเรียนรูอะไรบางจากงานนี้ 

4.  เปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม 

5.  ไดเรียนรูอะไรบางจากความผิดพลาดคร้ังนี้ 

6.  ในคร้ังตอไปจะทําใหดีกวานี้ไดไหม 

คําถามเพ่ือใหคิดคลอง 1.  บอกช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมใหมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด 

2.  บอกช่ือนกมาใหมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด 

คําถามเพ่ือใหคิดหลากหลาย 1.  สัตวมีกี่ชนดิ จงยกตัวอยางแตละชนดิมาใหมากท่ีสุด 

2.  เราสามารถนําขวดพลาสติกท่ีใชแลวมาทําประโยชน 

     อะไรไดบางจงคิดใหไดจาํนวนมากท่ีสุดและ 

     หลากหลายประเภท 
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ประเภทคําถาม ตัวอยางคําถาม 

คําถามเพ่ือใหคิดละเอียด 1.  ขยะมีอันตรายหมายถึงอะไร 

2.  ขยะแตละประเภทมีโทษอยางไร 

คําถามเพ่ือใหคิดชัดเจน เม่ือนักเรียนทดลองการดูดซึมของวัสดุตาง ๆ เชน   

กระดาษ  ผา  พลาสติก  ไม  แลว  ....... 

1.  นักเรียนเขาใจอะไรบาง  จงอธิบาย 

2.  นักเรียนสงสัยตรงไหนบาง 

3.   นักเรียนยังไมรูเร่ืองอะไรบาง 

4.   นักเรียนอยากรูอะไรเพิ่มเติมบาง   

คําถามเพ่ือใหคิดอยางมีเหตุผล จากการเรียนรูเร่ืองมลพิษจากเศษขยะ  แลวถามดังนี ้

1.  นักเรียนคิดวาขอมูลสวนใดเปนขอเท็จจริง   

     ขอมูลสวนใดเปนขอคิดเห็น 

2.  นักเรียนรูไดอยางไรวาสวนนีเ้ปนขอเท็จจริง 

     มีหลักฐานอะไรยืนยันไดบาง 

3.  มีคํากลาวท่ีวา “แมนขยะเปนมลพิษ แต 

     อีกดานหนึง่ ขยะกเ็ปนของมีราคา” นักเรียนเห็นดวย 

     หรือไมเพราะอะไร จงอธิบายพรอมยกตวัอยาง  

คําถามเพ่ือใหคิดถูกทาง 1.   ในชวงท่ีมีเวลาวางนักเรียนคิดวาจะทําอะไรบาง 

2.   นักเรียนจะทําส่ิงนั้นทําไม 

3.   ถาทําเชนนั้นจะเกดิประโยชนอะไรจะเกิดโทษอะไร 

4.   ประโยชนท่ีเกิดเปนประโยชนของใครของตนเอง 

      หรือผูอ่ืนของใครมากกวากัน 
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ประเภทคําถาม ตัวอยางคําถาม 

 5. โทษท่ีเกิดนัน้เปนประโยชนของใครของตนเอง 

     หรือผูอ่ืนของใครมากกวากัน 

6.  ถาเกิดประโยชน จะเปนประโยชนระยะส้ันหรือ  

     ระยะยาว 

7.  ถาทําแลวเกิดประโยชนในระยะส้ัน  แตเปนโทษ 

    ในระยะยาวจะทําไหม  เพราะอะไร 

8.  ถาเราทุกคนทําเหมือนท่ีเราคิดจะเกิดอะไรข้ึน   

     ผลท่ีเกิดเปนระยะส้ันหรือระยะยาว 

คําถามเพ่ือใหคิดกวาง 1.  ปญหาโลกรอนเกี่ยวของกับใครบาง  จงบอกมา 

     ใหมากท่ีสุด 

2.  ปญหาโลกรอยเกี่ยวของอยางไรกับบุคคลท่ี 1 ในขอ1 

3.  บุคคลแตละฝายในขอ 1 มีความสําคัญตอการแกปญหา 

     โลกรอนอยางไร 

4.  บุคคลกลุมไหนในขอ1 มีความสําคัญในการแกปญหา 

     โลกรอนมากท่ีสุด  เพราะอะไร 

คําถามเพ่ือใหคิดกวาง 1.   พฤติกรรมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับปญหาโลกรอน 

      มีผลกระทบตอกันและกนัอยางไรอะไรเปนเหต ุ

      เปนผลกัน 

2.   นักเรียนสรุปวาอะไรเปนตนเหตุของโลกรอน  

      และอะไรเปนปลายเหตุของปญหาโลกรอน 

คําถามเพ่ือใหคิดไกล 1.  นักเรียนคิดวาในอีก 10  ป ถาเราไมชวยกันแกปญหา 

     โลกรอน  อะไรจะเกิดข้ึนกับโลกของเรา 

2.   หากเราชวยกันดูแลไมใหโลกรอนเราจะตองทํา 

      อยางไร  และในอีก  10  ขางหนาโลกเราจะเปนอยางไร 

      ใครไดรับประโยชนนี ้

3.   หากเราตองการแกปญหาโลกรอน ใครจะมีบทบาท 

      มากท่ีสุด เพราะเหตใุด 
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 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด นอกจากครูจะเปนผูตั้งคําถามแลว  ผูเรียนควรไดรับ

การกระตุนการคิดบอยๆ สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูได   โดยผูเรียนควรฝก                 

ตั้งคําถามดวยตนเอง  จะเปนประโยชนในการใชการพัฒนาการคิดและสรางความเช่ือม่ันใหตนเอง                    

ใหเปนคนกลาคิด  กลาถามในส่ิงท่ีตนสงสัย  และมีทักษะการตั้งคําถาม  ครูควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.  ใชเวลาในตอนทายของการเรียนการสอนหรือระหวางเรียน  ซ่ึงกําหนดเปนชวงเวลาของ

การใชคําถามโดยเฉพาะ 

 2.  หยุดพักระหวางเรียนหรือใหผูเรียนไดไตรตรอง  และถามวาผูเรียนมีคําถามอะไรเปนพิเศษ

จากส่ิงท่ีเรียนบาง  ตัวอยาง  เชน 

 

         

          ***  ผูเรียนมีคําถามเก่ียวกับการคนหาคําตอบสําหรับส่ิงนี้ไหม 

          ***  มีส่ิงใดท่ีนักเรียนยังสงสัยอยูบางไหม 

          ***  ถาใหผูเรียนเปนครู  ผูเรียนคดิวาจะใชคําถามอยางไร 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการใชคําถาม คือ การถามท่ัวชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนเขาใจวาตนเองถูกคาดหวัง

ใหเปนผูตอบ  ไมควรแสดงทาทีหรือสัญญาณใด ๆ  ท่ีจะทําใหผูเรียนรูวาใครควรจะเปนคนตอบคําถาม 

ควรใหผูเรียนมีความตื่นตัวอยูเสมอ  ครูผูสอนท่ีมีความชํานาญจะนําเอาวิธีการถามคําถามท่ีแตกตาง

กันมาใชรวมกันอยางฉลาด  ขอใหระลึกอยูเสมอวาโครงสรางกระบวนการคิดของผูเรียนเปนส่ิงท่ี

สามารถพัฒนาได 
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ลักษณะการใชคําถามที่ดี    
 

 

1.   เตรียมคําถามลวงหนา  ชวยใหมีความม่ันใจในการถามควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

2.  ใชภาษางาย ๆ  ชัดเจน  ส้ัน  และกระทัดรัด 

3.  ควรใชทาทาง น้ําเสียงประกอบการถาม เพื่อกระตุนความสนใจ 

4.  ควรใชคําถามท่ียาก งายปนกันในการสอนแตละคร้ัง 

5.  ควรถามทีละคนและตอบทีละคน  แตเปดโอกาสใหผูเรียนตอบหลายๆ คน 

                   ในคําถามเดียวกัน  เพื่อกระตุนใหนักเรียนแตละคนคิดและเตรียมตอบคําถาม 

6.  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนถามคําถามในส่ิงท่ียังไมกระจาง 

7.   ควรสังเกตความสนใจของผูเรียนใหท่ัวถึงและยั่วยุใหผูเรียนสนใจสมัครใจท่ีจะตอบ-ถาม 

8.  ควรแสดงความเปนกันเองกับผูเรียนในขณะถาม  เพือ่กระตุนใหกลาคิดกลาตอบ 

9.  ควรมีการเสริมแรงเม่ือผูเรียนตอบถูก เชน  ชมเชย  ปรบมือ  หรือใหรางวัล 

10.  ถาผูเรียนตอบถูกบางสวน  ควรชมในสวนท่ีถูกและอธิบายเพิ่มเติมจนไดคําตอบท่ีถูกตอง 

11.  ถาผูเรียนตอบผิด  ไมควรมีปฏิกิริยาทางลบ  เชน  ไมใหตําหนิ  แตควรใหกําลังใจ 

       ท่ีจะแกไขใหถูกตองตอไป 

12.  ถาถามแลวไมไดรับคําตอบ  ควรถามใหมและทําใหงายข้ึนหรือเนนจุดสําคัญ   

       เพื่อใหผูเรียนเขาใจคําถาม  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     ขอสังเกต และขอเสนอแนะในการใชคําถาม 

1. การฝกความสามารถในการคิดดวยการใชคําถาม  สามารถใชไดทุกโอกาส 

2. การใชคําถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สามารถใชไดทุกขั้นตอน                                      

แตควรมีการวางแผนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู                      

3. การสรางคําถามควรมีหลักเกณฑตรงกับทักษะการคิดท่ีตองการฝก 

4. ควรฝกใหผูเรียนมีโอกาสเปนผูตัง้คาํถามดวย จะชวยใหเกิดทักษะการคิดมากขึ้น 

5.    ครูท่ีใชคําถามไดดีจะชวยใหผูเรียนไดรับการกระตุนการคิดสรางสรรค 
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 เดอ โบโน (Edward  de Bono) ไดนําเสนอเทคนิคในการคิดแบบตาง ๆ ท่ีสามารถสรุป 

       และนําไปสูการคิดแบบแนวนอน (Lateral thinking) ได  คือ การคิดดวยหมวก 6 ใบ หรือ 6 สี 

 ยุทธวิธีหมวก 6 ใบ (Six hats)  เปนกระบวนการท่ีมีโครงสราง เพื่อนําการคิดแบบ 

       แนวนอนไปแกปญหาภายในกลุม  เดอโบโน อธิบายวา  หมวก  6 ใบนั้น  แตละใบ คือนักคิด 

       ประเภทหนึ่งแทนมุมมองการคิดแตละแบบและแสดงออกดวยการพูด  หากสวมหมวกสีใด 

       ตองแสดงออกซ่ึงการคิดแบบนั้น  ในการปฏิบัติใหสมาชิกกลุมสวมหมวกตามลําดับ  เพื่อ 

       ชวยในการแกปญหาโดยใหมีการสวมหมวกแตละสีครบทุกคน เพือ่ใหผูเรียนไดฝกคิดทุกแบบ  

       การใชหมวก 6 ใบ  ฝกคิด จะชวยควบคุมไมใหคนใดคนหนึ่งยึดตดิกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง   

       ซ่ึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด  ดังนี ้

 

 

หมวกสีขาว 

 

แทนความเยือกเย็น  เปนกลางดวยเหต-ุผล  ขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

ขณะสวมหมวกสีขาว  ผูพูดแสดงขอเท็จจริงของขอมูลโดยไมใสใจ

ตอการเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ   วัตถุประสงคของหมวกสีขาว 

เพื่อใหตรวจสอบความจริง ภาพ  ขอมูลท่ีมีอยู  ระบุขอมูล 

ท่ีขาดหายไปและบอกวิธีท่ีจะไดมา 

 

         ตัวอยางคําถาม   

  1.    เร่ืองท่ีนักเรียนอานมีขอมูลอะไรบาง 

                            2.   นักเรียนตองการขอมูลอะไรเพิ่มเตมิบาง 

                            3.   นักเรียนไดขอมูลท่ีตองการมาดวยวิธีใด 

ฯลฯ 

 

 

 

 

2. เทคนิคการต้ังคําถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ  (ของ Edward de Bono’s Six 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/10-27/thumbnailshow67564.jpg&imgrefurl=http://www.thaionlinemarket.com/question.asp%3FQID%3D67564&usg=__WK0nSabMzdQXsVdzwC7cI4DbjCs=&h=300&w=300&sz=6&hl=th&start=4&tbnid=vxjJqDtQcMg8KM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
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หมวกสีแดง 

 
 

 

แทนความรูสึก  อารมณ  สัญชาติญาณหรือลางสังหรณ การสวม

หมวกสีแดงในขณะฝกการคิดดวยหมวก  6  ใบ  ผูท่ีสวมหมวก                    

สีแดงสามารถจะพดูตามท่ีรูสึกตาง ๆ ไมตองเกรงใจหรือขอโทษ  

หรืออธิบาย  หรือแกตวัได  สัญชาติญาณอาจจะเปนการตัดสิน                

ท่ียึดการมีประสบการณมานานเปนหลักการแสดงความรูสึกจาก

ความคิดเหน็แสดงถึงดวยการพูดออกมาใหผูอ่ืนรู อาจมีคา                   

ถึงแมวาจะอธิบายไมได 

             ตัวอยางคําพูด  

  1.   นักเรียนคิดวาโครงงานนี้จะไดรับการอนุมัติใหทําหรือไม 

  2.   ความรูสึกลึกๆ บอกฉันวา โครงงานนี้ไมประสบผลสําเร็จ 

  3.   ฉันไมชอบวิธีท่ีทําอยูเลย 

  4.   สัญชาติญาณบอกฉันวา ราคาท่ีดินตรงนี้ตองตกแนนอน 

ฯลฯ 
 

 

หมวกสีดํา 

 

เปนการแสดงเหตุผลในทางลบ  เปนหมวกท่ีแสดงถึงการเตือนให

ระวังและการตัดสินใจท่ีสําคัญ  หมวกสีดาํใชมากท่ีสุดอาจกลาวได

วาเปนหมวกท่ีมีคามากท่ีสุด  เนื่องจากเปนการคิดพูดเตือนใหระวัง  

โดยท่ีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจจะรายแรงขณะเดียวกนัถาใชหมวก

นี้มากจนเกินไป อาจเปนการทําลายความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะ

ถาหากเร่ิมตนดวยการพูดทางลบหรือพูดเกีย่วกับส่ิงท่ีไมถูก 

            ตัวอยางคําถาม 

        1.  อะไรคือจุดออนของเร่ืองนี ้

2.  อะไรคือส่ิงท่ีจะทําใหเกดิผลกระทบในทางท่ีเสียหายมากท่ีสุด 

3.  อะไรคือส่ิงท่ีจะทําใหเกดิขอผิดพลาดมากท่ีสุด 

4.  เร่ืองนี้มีจุดออนตรงไหน 

ฯลฯ 
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http://www.usedshoponline.com/file/35425-3.jpg
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หมวกสีเหลือง 

 
 

แสดงถึงความสวางไสว  เปนการแสดงความคิดทางดานบวก                

มีความม่ันใจ  มีเหตุผลในการยอมรับ  หมวกสีเหลืองทําใหเรามอง

ทางดานบวกโดยไมมีเหตุจูงใจตางๆ  เราใชหมวกสีเหลืองเปนสวน

หนึ่งของการประเมิน  แลวจงึใชหมวกสีดําถามตอ 

              ตัวอยางคําถาม 

1.   ขอดีของเร่ืองท่ีอานคืออะไร 

2. ผลดีของการเล้ียงสุนัขคืออะไร 

3. ขอดีของความอดทนคืออะไร 

4. การทําความดี จะทําใหเราประสบความสุขจริงไหม 

    ฯลฯ 

   

      หมวกสีเขียว 

 
 

แทนความคิดสรางสรรค  ความคิดใหมและทางเลือกใหมๆ                  

เพิ่มเติม  การสวมหมวกสีเขียวจะใหเวลาและท่ีวางสําหรับ                                    

การคิดสรางสรรค  หมวกสีเขียวคือท่ีซ่ึงจะคิดอยางหลากหลาย

แนวทางและใชเทคนิคการคิดสรางสรรค 

              ตัวอยางคําถาม 

  1.   นักเรียนนาํความคิดนี้ไปทํา (สรางปรับปรุงและพัฒนา) อะไรได 

  2.   นักเรียนมีทางเลือกอ่ืนๆ  อีกหรือไม  

  3.   เราสามารถใชวิธีอ่ืนในการเดินทางไปแมฮองสอนไดอีกไหม 

  4.   นักเรียนใหคําอธิบายเพิ่มเติมอีกหนอยไดไหม? 

    ฯลฯ 

 

 

http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/10-57/thumbnailshow144144.jpg
http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/10-57/thumbnailshow144144.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://market.mthai.com/uploads/product/19754/original_0.jpg&imgrefurl=http://market.mthai.com/product/19754&usg=___wMRj01Ko7scUrmtJxmn8v__Lfg=&h=416&w=380&sz=59&hl=th&start=99&tbnid=V6cNwcxrPeWq6M:&tbnh=125&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D80
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หมวกสีน้ําเงิน 

 
 

 

แทนการคิดทบทวน หรือกระบวนการควบคุมการใชหมวก 

ทุกสี  หมวกสีน้ําเงินจึงถูกใชโดยผูนํากลุม  หรือใชในท่ีท่ีมี              

การประชุม    เปนการกําหนดวาระสําหรับการคิด  แนะนาํ                

การคิดข้ันตอไป เปนการถามใหไดขอสรุป  การสรุปความ                

และการตัดสินใจ 
 

              ตัวอยางคําถาม 

1.   นักเรียนนาํความรูท่ีไดรับไปพัฒนา/ปรับปรุงอะไรบาง 

2.   ถานักเรียนจะพฒันาตอไปตองเปล่ียนแปลงอะไรบาง 

3.   ข้ันตอนตอไปนี้คือข้ันตอนอะไร 

4.   มีอะไรบางท่ีนักเรียนทําไปกอนหนานีแ้ลว 

    ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         อานหนาตอไปคะ  

 

 

  

เปาหมายของการใช

เทคนิคหมวก 6 ใบ 

เพื่อใหทุกคนไดใชหมวกท้ัง 6 ใบครบถวน 

ซ่ึงเปนการฝกลักษณะวิธีคิดแบบตาง ๆ  

ดังนั้นการเรียงลําดับสีของหมวก  6  ใบ                   

จึงแตกตางกันไป  แลวแตสถานการณ           

แตสําหรับการเรียนรูและการอภิปรายกนั

เกี่ยวกับเร่ืองใหม ๆ หรือปญหาใหม ๆ                

การจัดลําดับของหมวก  6  ใบ  ควรเปนดังนี ้

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.danggarment.com/shop/components/com_virtuemart/shop_image/product/5996796f3450bbae0c0b7d7fd4a7b5a7.jpg&imgrefurl=http://www.danggarment.com/shop/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26page%3Dshop.browse%26category_id%3D12%26Itemid%3D64&usg=__-DRX_eQtniBf_ctaUs0xHf_3GBM=&h=301&w=400&sz=58&hl=th&start=66&tbnid=gNLvkiz-GkhY9M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D60
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     1.  สีขาว เปนคําถามเพื่อใหไดขอมูลมากๆ 

     2.  สีเขียว เปนคําถามใหแนวคิด  การเสนอแนวตั้ง 

     3.  สีเหลอืง เปนคําถามเพื่อประเมิน แตละทางเลือกแลวตามดวยสีดํา   

     4.  สีดํา เปนคําถามใหเหตุผลทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

     5.  สแีดง เปนคําถามเพื่อประเมินความรูสึก 

     6.  สีน้ําเงิน เปนคําถามเพื่อตัดสินใจ จะคิดทําอะไรตอไป และสรุป 

อาจจับคูการใชหมวกสีตาง ๆ  ในการฝกการคิดแตละแบบ  เชน  หมวกสีขาว 

คูกับหมวกสีแดง   หมวกสีดาํคูกับหมวกสีเหลือง  หมวกสีเขียวคูกับหมวกสีน้ําเงิน 

 

 

 

 สรุป  เทคนิคหมวก 6 ใบ ของ De Bono สามารถนําไปใชเพื่อฝกทักษะการคิดคลอง 

             คิดอยางมีเหตุมีผล  คิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดแกปญหา โดยมีกระบวนการคิด 

             ตามสีเปนหลักในการคิดแกปญหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกใชวิธีคิด  ลักษณะการคิด 

             แตละแบบจะชวยใหมองเห็นสภาวะความจริงของความรูสึกนึกคิดของมนุษยท่ีเปนอยูจริง 

             การเขาใจ ความแตกตางทางดานการคิด  การปฏิบัติของบุคคลจะชวยใหจัดการกับชีวิต 

             และงานไดอยางราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ  สําหรับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ 

             การเรียนรูตางๆ  การใชเทคนิคหมวก 6 ใบ คุณครูควรศึกษาวัตถุประสงคของการเรียนรู 

             ในแตละหนวย การเรียนรู ใหชัดเจน  เพื่อจะไดใชเทคนิคหมวก 6 ใบ ใหบรรลุ 

            วัตถุประสงคของการเรียนรูท่ีสําคัญ  ผูเรียนทุกคนควรไดรูจักหมวกท้ัง 6 ใบ การนํา 

             เทคนิคการคิดของหมวกแตละใบมาใช   ควรคํานึงถึงเปาหมาย และจะตองพัฒนา 

             การเรียนรูและการคิดเปนสําคัญ  (De Bone, E., 1986) 
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 เทคนิค Mind  Mapping  เปนเคร่ืองมือสําหรับครูผูสอนใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู   

       สวนใหญใชในกิจกรรมการระดมสมองขณะทํากิจกรรมกลุมของผูเรียน   และในการสรุป 

       บทเรียนท้ังรายกลุมและรายบุคคล  ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเขียนสรุปส่ิงท่ี 

       ตนไดรับรูอยางอิสระ  นอกจากนี้ Mind  Mapping  ยังสามารถนํามาใชในการวางแผน 

       ท้ังของครู  และการทําโครงการของผูเรียนหรือการเตรียมงาน เชน การเตรียมการสอนของครู  

       การวางแผนเพื่อการเขียนเรียงความของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  Mind  Mapping 

1.   การจับประเด็น/ความคิดสําคัญอยูท่ีกลางภาพ  

(แกนกลาง) ควรใชภาพท่ีส่ือความหมายชัดเจน 

สวยงาม เพื่อเปนการดึงดดูความสนใจและคนหา  

ไดงายกวาการใชตัวอักษร 

2.  การจัดลําดับความสําคัญของขอความในแตละ

กิ่งท่ีแตกออกจากจุดกึ่งกลาง (กิ่งแกว) จากมากไป

หานอย  ถามีความสําคัญในระดับใกลเคียงกันจะ

แตกออกจากจุดเดียวกัน (กิ่งกอย) 

3.   การผสมผสานเช่ือมโยงระหวางขอความในแต

ละกิ่งยอยและกิ่งใหญ   เพื่อใหเกิดความคิดรวบ

ยอดท่ีสอดคลองกับภาพตรงกลาง 

ความสําคัญของ                  

การทํา Mind Mapping    
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1. ใชระดมพลังสมอง 

2. ใชสรุปหรือสรางองคความรู 

3. ใชวิเคราะหเนือ้หาหรืองานตาง ๆ  

4. ใชจัดระบบความคิดและชวยใหจําไดด ี

5. ใชนําเสนอขอมูล  เร่ืองราวตางๆ ท่ีคนพบ 

 

 

 

 ลักษณะสําคัญหรือกฎของ  Mind  Map  

 

1.  แกนแกน (ภาพกลาง)  มีขนาดพอเหมาะไมใหญหรือเล็กเกินไป ถาใหญไปจะทําให  เนื้อท่ี

สําหรับขยายกิ่งกานสาขาออกไปไดนอย แตถาเล็กเกินไปทําไมนาสนใจ  ขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับ

กระดาษ  A4  คือเหรียญ  10  บาท  

2.  หามลอมแกนแกนดวยเสนรอบวงใดๆ  ท้ังส้ิน  ยกเวนมีนัยสัมพันธกบัเร่ืองนั้นๆ  

3.  เสนของก่ิงแกว  ตองโยงเช่ือมตอกับแกนแกนเสมอ  ตองมีจุดใดจุดหนึ่งสัมผัสกับสวนใด

สวนหนึ่งของแกนแกน  เสนจะลอยอยูโดดไมไดในกิ่งแกวเดียวกัน กิ่งกอยท่ีแตกออกมาตองเช่ือมตอกัน 

4.  คํายิ่งส้ันยิ่งดี  หากเขียนเพื่อคิดตอตองพยายามใชคําท่ีส้ันท่ีสุด  เปนคํามูลไดยิ่งดี  แตหาก

เขียนคําเพื่อจดจําใชคํามูลหลายคําได (คํามูล  คือ  คําท่ีมีหนึ่งพยางคหรือหลายพยางคและมีความหมาย

อยางนอยหนึ่งความหมาย  เชน  มะมวง เกาอ้ี เปนตน) 

5.  เสนตองมีความยาวสัมพันธกับคําหรือภาพ  หากเวนยาวมากไปจะทําใหเสียพื้นท่ีไปโดย 

ไมจําเปน   

6.  ก่ิงกอย  เปนเสนท่ีแตกออกมาจากกิ่งแกวกิ่งเดียวกัน จึงควรมีสีเดียวกันท้ังแขนง  เพื่อชวยให

จํางาย จําเปนชุดๆ  นอกจากนั้นหากเขียน  Mind  Map  ชํานาญข้ึนอาจใชสีประจํากับความคิดตางๆ เชน 

สีแดงกับเร่ืองดวนเม่ือใชสีท่ีสอถึงเนื้อหาดวยแลวก็จะยิ่งผูกโยงเร่ืองไวกับหลายๆ ส่ิงทําให จํางายข้ึน 

                        การนํา  Mind  Mapping  ไปใชในการพัฒนาทักษะการคิด 
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7.  ตองแตกก่ิงท่ีจุดสุดทายของเสนเสมอ  อยาไปแยกกิ่งออกมาจากกลางเสน  ยกเวนกรณีท่ีมี

ขอยอยมากมายจนแตกปลายเสนไมหมด  การแตกกิ่งจากกลางเสนทําใหความคิดไมล่ืนไหลเทาท่ีควร 

8.  เวลาเขียน   Mind Map  บนกระดาษแผนเดียวระวังอยาหมุนกระดาษกลับเปนวงกลม              

จนทําใหเขียนคําบางคํากลับหัว  กลับหางอานไมออก  และพยายามเอียงกระดาษไปทางซายหรือขวา           

ไมเกิน  50  องศา 

9.  ไมควรใชวลีหรือประโยคใน  Mind Map  เลือกแตคําท่ีเปนประเด็นหลักเทานั้น เลือกคํา                    

ท่ีส้ัน  กระชับ  ตรงประเด็น  และเขียนแตคํามูลเทานั้นจะดีท่ีสุด 

10.  เสนทุกเสนของก่ิงแกวและก่ิงกอย  ตองเช่ือมโยงตอกันอยาเขียนเสนใหขาด  หรือแหวง

เพื่อใหความคิดเช่ือมโยงกันอยางตอเนื่องไมขาดสาย 

11.  หามเขียนภาพหรือคํา  แลวลอมรอบดวยวงกลมหรือส่ีเหล่ียม  ซ่ึงทําใหความคิดไมล่ืนไหล

ท้ังยังเสียพื้นท่ีในชวงของเสนท่ีไมมีคําไปโดยเปลาประโยชน  หากตองการเนนคํา หรือภาพใหเขียน                

ลงบนเสน  แลวคอยลอมรอบวงใหวงอยูสวนบนของเสนเชนเดียวกับคําหรือภาพท่ีตองการเนน  อยาลืม

เขียนเสนใหยาวเกินวงกลมหรือส่ีเหล่ียมออกมาเล็กนอย  เพื่อเปดโอกาสตอความคิดในอนาคต 

12.  หามเขียนคํา / ภาพปดทายเสน  เพราะเปนการปดกั้น  ไมชวนใหเราคิดตอ  ยกเวนเม่ือเขียน

จบแลวจะวาดภาพประกอบปดปลายบางกิ่งเพื่อความสวยงามได  แตจะใหดีก็ควรมีเสนรองรับไวดวย 

13.   หามเขียนคํา /ภาพท้ังบนและใต ก่ิง เดียวกัน   เชน เ ขียนคําภาษาไทยบนกิ่ งและ                        

คําภาษาอังกฤษใตกิ่งเดียวกัน  เพราะหากกิ่งนั้นแตกแขนงออกไปจะสับสนวา  ขอความท่ีแตกออกมา

เช่ือมกับคําบนหรือคําลาง    ยกเวนเปนเร่ืองเดียวกันแตเปนคนละภาษา  หรือใชคําศัพทท่ีแตกตางกัน 
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                   ประเภทของผังความคิด  (Mind  Map) 
แผนผังความคิด มีกฎของการเขียน คือ เขียนความคิดหลักไวตรงกลางหรือตรงจุดเร่ิมตน       

     และโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง ความคิดยอย ประเด็นยอยตามลําดับ  เชน 

 

 

 

1. ผังความคิดรูปใยแมงมุม  แบบหลักอยูตรงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปญหาการสอน

ภาษาไทย 

การเขียน 

การฟง 

การพูด 
การอาน 
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   1.1  แผนผังความคิดท่ีเขียนความคดิหลักไวดานขาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ผังมโนภาพแบบใยแมงมุม มี  2  ลักษณะคือ 

 

1.2.1   ผังมโนภาพใยแมงมุมท่ีแสดงการคิด  เพื่อระบุส่ิงท่ีเกี่ยวของใหไดมากท่ีสุด 

                               โดยไมมีการตัดสินความถูกผิด  (เพื่อหาสาเหตุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกรอน 
 

เผาขยะ ทําลายปา 

ตัดตนไม 

ท้ิงขยะ ใชไฟฟามาก 

ทําลายดิน 

ปลา 

กุง 

ปู 

สุนัข 

  

แมว 

  ชาง

 

สัตวบก 

สัตว 

สัตวน้ํา 
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                ไกวายน้ํา   
              ไมได 
             เทาไมมีพังพดื    
              ปากแหลม 

      

1.2.2   แผนผังใยแมงมุมเพื่อวิเคราะหเหตกุารณ  (การเปรียบเทียบ) 

 

 

มีน้ําใชทําการเกษตร 

 

กักเก็บน้ําปองกันน้ําทวม 

 

มีแหลงประมง 

 

มีทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงอาศัยทํากิน 

 

  

 

            2.   ผังมโนภาพแบบ  T – Chart   

 

                   เปนตารางเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน  ความตาง  หรือวิเคราะหผลดีผลเสีย  หรือแสดง 

     ความรูสึก  2 อยาง  เชน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลด ี ผลเสีย 

  

 

 

 

 

เปดวายน้ําได

เทามีพังพืด 
ปากแบน 

           

    

ออกลูก  

เปนไข 

มีปกและ 

  มี 2 ขา 

การสรางเขื่อน 

 

ตนไมใหญถูกทําลาย 

น้ําทวมไรนา 

ทํามาหากินลําบาก 

ตองอพยพยายถ่ิน 
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                       3.  ผังความคดิแบบจําแนกประเภท   

 

  ผังความคิดแบบนี้จะแสดงความสัมพันธของหัวเร่ือง ตัวอยาง คุณสมบัติ คุณลักษณะ 

            และความแตกตาง  ดังนั้นแผนผังแบบนี้จึงเหมาะสมกับขอความท่ีมีเนื้อหาบงบอกถึง 

            ความแตกตาง จําแนกกออกเปนสวน ๆ  เชน  ชนิดของสัตว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.   ผังความคดิแบบขัน้บันได    

 

 เหมาะสําหรับขอความท่ีแสดงลําดับเวลา  กระบวนการหรือข้ันตอนไวชัดเจนตอเนื่องกัน 

วาข้ันตอนตอไปจะเปนอยางไร  แลวเขียนคําสําคัญลงไป  เชน  การเขียนลําดับของเร่ือง 

เชน นิทาน  เร่ืองส้ัน  นิยาย  เปนตน 

ตัวอยาง   การลําดับเร่ืองของนิทานเร่ืองกระตายกับเตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว 

สัตวบก สัตวน้ํา 

1.  กระตายพบกับเตา/ทาทายเตาวิ่งแขง 

2.  กระตายชะลาใจ/พักหลับ/เตาเดินแซง 

3.  กระตายตกใจตื่น  จึงรีบวิ่งตามเตา 

4.  สายเกินไป/เตาถึงเสนชยัเสียกอน        
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 5.  ผังความคดิแบบวงจร  (The Circle)  

 

 เปนการคิดแบบวงจรหรือวงกลมท่ีแสดงขอมูลความสัมพันธระหวางเหตุการณกับ 

            ระยะเวลาท่ีมีการเรียงลําดับการเคล่ือนไหวของขอมูล  โดยในวงกลมจะไมมีจุดเร่ิมตน 

            หรือจุดจบ  เพื่อเสนอข้ันตอนตาง ๆ  ท่ีสัมพันธ  เรียงลําดับเปนวงกลม  เชน  วงจรชีวิต 

            ของผีเส้ือ และวัฎฐจักรของน้ํา เปนตน 

 

 

 

วงจรชีวิตผีเสื้อ                

 

 

 

 

            6.   แผนผงัความคดิแบบกางปลา   

 

 เปนการคิดแบบหาสาเหตุของปญหาท่ีเปนองคประกอบเกี่ยวของกัน  เชน แดงหนีเรียน 

                 เพราะสาเหตใุด  เปนตน 

               ครอบครัว                         เพื่อน 

                 หยาราง                        เพื่อนชักชวน 

           ทะเลาะวิวาท                เขากับเพื่อนไมได 

 

            สาเหตปุญหา 

        ครูด ุ/ครูไมสนใจ           คะแนนสอบไมด ี

                                                                             ครูสอนไมรูเร่ือง            ไมทําการบาน 

                                                                                   ถูกครูตีเสมอ                 เรียนไมรูเร่ือง 

                                                                                 ครู                                 การเรียน 

 

 

ไข 

ดักแด 

หนอน ตัวเต็มวัย 

แดงหนีเรียน 
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1.  คิดหา  กําหนดปญหา (หัวขอเร่ือง) 

2.  ตั้งสมมุติฐาน 

3.  วางแผน / ออกแบบการทําโครงงาน 

4.  ลงมือทําโครงงานตามแผน / เก็บขอมูล 

5.  สรุปผล  รายงานผลและเผยแพร 

แรกเกิด วัยเด็ก หนุม

 
วัยผูใหญ วัยชรา 

7.  แผนผงัแบบจําแนกรายละเอียด   

   

   

             เปนการฝกใหมองเห็นรายละเอียดของส่ิงนั้น  เชน  อาหารแตละชนิดตอไปนี้มีสารอาหาร 

             อะไรบาง 

รายการอาหาร 
สารอาหาร 

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน 

ขาวผดั      

สมตําปปูลารา      

 

 

8. แผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเรียงลําดับ   

 

 เปนการคิดแบบเรียงลําดับ  เชน  มาก-นอย  ต่ํา-สูง  กอน-หลัง  ออน-แก การเรียงลําดับ  

       ท้ังเปนรูปธรรมและนามธรรม  เชน  การวางแผนและจัดลําดับกอน-หลัง  ในการทําโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               การเรียงลําดบัวงจรชีวิตมนุษยจากวัยแรกเกิด (ออน) ไปหาวัยชรา  (แก) 

 

 

                   1                         2                         3                          4                    5 
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           สรุป  เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิด โดยใชแผนผังความคิด (Mind  Map)  

         มีหลายประเภท ผูเขียนนําเสนอเฉพาะแผนผังความคิดท่ีเหมาะสมกับผูเรียนช้ันประถมศึกษา 

         ปท่ี 1-3  ลักษณะของแผนผังความคิดจะแตกตางกนัออกไปตามลักษณะของการใชงานหรือ   

         การนําเสนอความคิดอยางไรขอบเขต  การวางแผน  หรือลําดับความสําคัญมากกวาท่ีจะใช 

         ใชเพื่อเขียนสรุปความจากเร่ืองท่ีอานท่ีแสดงถึงความรู ความคิด ความเขาใจของผูเรียนท่ีผาน  

         การประมวลความรู  ความคิดตามลําดับข้ันตอน   ซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ  3  สวน คือ 

1. คําสําคัญ   

2. เสนเช่ือมโยง   

3. คําหรือวลีท่ีแสดงถึงขอมูลหรือคําสําคัญนั้นๆ    

         การใชแผนผังความคิดในการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  โดย ครูนําแผนผังความคิดมาใช 

         สําหรับการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน  สําหรับ 

         ผูเรียนแผนผังความคิดเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการจดจํา  การวางแผนการทํางาน  การทบทวน 

         ความรูเดิมและการสรุปเร่ืองราวตางๆ ไดเปนอยางดี  

 

   

               1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน   นําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  เชน 

         การเลานิทาน  การดูรูปภาพ  การรองเพลง  การทบทวนความรูเดิม เปนตน 

  2.  ขั้นการเรียนการสอน   

 2.1  ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายเร่ืองท่ีอาน/ดู/ฟง  แลวเลือกแผนผังความคิด  

         ใหเหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาน/ดู/ฟง 

 2.2    ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อใหเขียนหัวเร่ืองหรือคําสําคัญ    

          ในกรณท่ีีเลือกใชแผนผังความคิดแบบตางๆ เชน แผนผังความคิดแบบกางปลา แบบข้ันบันได  

 2.3    ครูกระตุนใหผูเรียนหาใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน/ดู/ฟง  เชน ใคร ทําอะไร  

         ท่ีไหน  ผลเปนอยางไร  หรือสาเหตุคืออะไร 

 2.4   ผูเรียนเขียนใจความสําคัญของเร่ืองและเขียนโครงรางรูปแบบตางๆ ลอมรอบ 

         แลวโยงเสนจากคําสําคัญหรือช่ือเร่ืองมายังใจความสําคัญ  ในกรณีท่ีเลือกใชแผนผังความคิด 

         แบบจําแนกประเภท   

 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบแผนผังความคิด  (Mind  Map) 
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 2.5   ผูเรียนเขียนใจความสนับสนุนและเขียนโครงรางรูปแบบตางๆ พรอมท้ังโยงเสน 

        จากใจความสําคัญมายังเสนใจความสนับสนุน   ในกรณีท่ีเลือกใชแผนผังความคิดแบบ 

        จําแนกประเภท  

                     2.6   ผูเรียนชวยกันสรุปใจความสําคัญของเร่ืองจากแผนผังความคิด  แลวเขียนสรุป 

        ใจความสําคัญของเร่ืองดวยสํานวนภาษาของตนเอง  

 3.  ขั้นสรุป   ผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของเร่ืองอีกคร้ังหนึ่ง 

 

 

   

 

 

 

 

 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

      โดยมีกิจกรรมการรวมมือระหวางครูกบัผูเรียน  และผูเรียนกับผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

      ทุกข้ันตอน  ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้  

              ขั้นท่ี  1  นําเขาสูบทเรียนและจัดกลุมผูเรียน  เตรียมผูเรียนเปนกลุมโดยการจัดผูเรียน 

      แบบคละความสามารถ  แบบออน  ปานกลางและเกง  หรือความสามารถทางผลสัมฤทธ์ิ 

      ทางการเรียน ครูนําเขาสูบทเรียนโดยครูและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเรียนรู   

      โดยครูอาจใหดูรูปภาพ หรือทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแลว   

             ขั้นท่ี  2    การวางแผนการเรียนรู 

      -  ครู แจงจดุประสงคการเรียนรู   กําหนดประเดน็การศึกษาคนควา    

      -  ครูอธิบายวิธีการเรียนรูและขอตกลงของการเรียนรูแบบรวมมือใหผูเรียนไดรับรู   

      -  ครูมอบหมายภาระงานใหนักเรียนและรวมกันสราง/กําหนดส่ืออุปกรณ การเรียนรู 

      -  สมาชิกในกลุมวางแผนการศึกษาคนควา  ตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยตนเองโดยศึกษา 

       จากแหลงเรียนรูตางๆ หรือศึกษาจากสภาพแวดลอมจริงเชิงประจักษ และศึกษาจากเอกสาร 

 

 

4.  การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
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ขั้นท่ี  3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม   

- สมาชิกกลุมรวมกันศึกษาใบงาน  

- กลุมแบงงานกนัปฏิบัติตามท่ีวางแผนไวจนเสร็จ   

- สมาชิกในแตละคนปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย             

 ขั้นท่ี  4  การรวมกันกล่ันกรองงานในกลุม  ตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

- สมาชิกกลุมตรวจสอบผลงานและนําเสนอผลงานตามท่ีไดรับผิดชอบตอกลุม 

- สมาชิกในกลุมรวมกันแสดงความคิดเหน็และปรับปรุงแกไขงานใหสมบูรณ 

- สรุปผลงานแตละคนในกลุม  เปนผลงานของกลุม  เตรียมนําเสนอตอช้ันเรียน 

   ขั้นท่ี  5  การนําเสนอตอชัน้เรียน  

- แตละกลุมนําเสนอผลงานท่ีรวมกันศึกษาคนควาตอช้ันเรียน   

(ตัวแทนกลุมไดจากการตกลงรวมกันภายในกลุม) 

- ตัวแทนรวมแสดงความคิดเห็นตอผลงาน 

- ผูเรียนรวมกนัอภิปรายผลงานกลุม 

- นําผลงานของกลุมจัดแสดงหรือจัดเก็บไวในแฟมสะสมงานใหเรียบรอย 

ขั้นท่ี  6  การประเมินผลการเรียนรู 

- ผูเรียนและครูรวมกันสนทนาผลการเรียนรู   โดย ครูใชคําถามเพื่อตรวจสอบ 

             ความรูความเขาใจ เชน  ผูเรียนไดเรียนรูเกีย่วกับอะไรบาง  และสามารถนําไปประยุกตใช 

             ไดอยางไร ใหผูเรียนสะทอนผลการเรียนรูดวยวธีิการตอบคําถาม ฯลฯ 

- ใหผูเรียนทําแบบสอบ  หรือแบบฝกปฏิบัติระหวางเรียน 

- ครูสังเกตการทํางานกลุมและประเมินผลงาน  การรวมกจิกรรมของผูเรียน 

 

 

  

 1.   สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนทุกคน 

 2.   สงเสริมการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  การสรุปความรู  และสรางองคความรูใหม

 3.   เปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ   การศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  

                       ท่ีนาสนใจและผูเรียนมีความตื่นตัวสนกุสนานในการเรียน 

 

ขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
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1.   ครูผูสอนตองเตรียมส่ือ  แหลงเรียนรู  ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาอยางครอบคลุม 

       จุดประสงคการเรียนรู 

2.    ใชเวลาในการจัดกจิกรรมมาก  จึงขอเสนอแนะวาครูผูสอนควรบูรณาการการเรียนรู 

       กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และมีการวัดประเมินผลครอบคลุมท้ัง  3  ดาน  คือ ดานความรู   

       ทักษะกระบวนการ  ทักษะกระบวนการคิด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 โอเกิล  ดอนนา  (Ogle Donna)  ไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู การอานบนพื้นฐาน 

      ของความเช่ือท่ีวา ผูเรียนไดเรียนรูอะไรมาบางกอนอาน (Know)  ผูเรียนตองการเรียนรูอะไร  

      (What to know) และผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบางหลังการอาน (Learn) การจัดการเรียนรู 

      ดวยเทคนิค KWL-Plus  เปนกลวิธีการจัดการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนคิด  โดยผานการอานไดด ี

      ยิ่งข้ึนและสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ซ่ึงข้ันตอนสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใช 

      เทคนิค KWL (K=What you know. W=What you  want to know. L=What you  have  Learn.) 

      มีข้ันตอน ดังนี ้

 1.  ขั้นการเตรียมความพรอม   ดําเนินการดังนี ้

  1.1  จัดกลุมผูเรียนคละตามความสามารถเกง ปานกลาง ออน และเพศชาย เพศหญิง   

                 กลุมละ  4-5  คน 

 1.2  ช้ีแจงจุดประสงคกรเรียนรู  เกณฑการใหคะแนน 

 1.3  ช้ีแจงกจิกรรมการเรียนรูและอธิบายการบันทึกลงในตาราง  KWL- Plus Chart

 1.4  สรางขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทํางานกลุม  บทบาทของสมาชิก 

 1.5  ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความ 

 

5.  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค   KWL 

ขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
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 2.   การจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห  และการเขียนสรุปความ  ไดแก 

  2.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  โดยใหผูเรียนดูภาพหรือตั้งคําถามเพื่อเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 

  2.2  ขั้นกิจกรรม มี  5  ขั้นตอนดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1  กิจกรรมผูเรียนรูอะไร K (What we know)  ครูเสนอช่ือเร่ืองและคําสําคัญ    

         กระตุนใหผูเรียนบอกถึงความรูเกี่ยวกบัช่ือเร่ืองและคําสําคัญโดยผูเรียนบันทึกลงในชอง  K   

   ข้ันท่ี  2   กิจกรรมผูเรียนตองการรูอะไร  W (What we want to know) ผูเรียน 

       ตั้งคําถามท่ีตองการรูจากเร่ืองท่ีอาน โดยจดบันทึกลงในชอง W ครูเนนใหผูเรียนตั้งคําถาม 

       เชิงวิเคราะห แลวใหผูเรียนอานเร่ืองอยางละเอียดและตรวจสอบส่ิงท่ีไดจากการอานกับคําถาม 

       ท่ีไดบันทึกไว 

   ข้ันท่ี  3  กิจกรรมผูเรียนไดเรียนรูอะไร L (What we have  learn) ผูเรียนบันทึก 

       ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการอานลงในตารางชอง  L  แลวตรวจสอบวาตอบคําถามครบหรือไม   

   ข้ันท่ี  4 กิจกรรมสรางแผนผังความคิด  ผูเรียนนําหัวขอความรูท่ีไดจากข้ันท่ี 1-3 

       แลวเขียนเปนแผนผังความคิดใหสัมพันธกัน 

   ข้ันท่ี  5  กิจกรรมการสรุปเร่ือง  ผูเรียนเขียนเปนความเรียงตามประเด็นสําคัญ 

 3.  การวัดประเมินผล  โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจผลงานและใหขอมูล 

      ยอนกลับแกผูเรียน โดยครูและผูเรียนรวมกันประเมินผล 

 4.  บทบาทของครู  ในการนําเทคนิค KWL มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนา 

      ทักษะการคิดวิเคราะห  และเขียนสรุปความโดยผานการอาน  ครูผูสอนตองเตรียมการดังนี้ 

  4.1  เลือกเร่ืองหรือบทความท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเรียน 

 4.2  สรางแผนภูมิรูปภาพ  KWL  และใบงานสําหรับผูเรียน ดังนี ้

นักเรียนรูอะไรบางแลว  K 

 (What we know)   

นักเรียนตองการรูอะไร  W 

(What we want to know) 

นักเรียนไดเรียนรูอะไร L  

(What we have  learn)   

   

ประเภทของขอมูลท่ีนักเรียนคาดวาจะตองใช 

1.  …………………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………….... 
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 หลังจากนั้นใชคําถามกระตุนใหผูเรียนระดมกําลังสมอง (Brainstorm)  เพื่อใหผูเรียน 

       ไดแลกเปล่ียนความรู  และดึงความรูท้ังหมดของผูเรียนเกี่ยวกับหัวเร่ืองท่ีจะอาน โดยครูถาม 

       ตะลอมและกระตุนผูเรียนใหอภิปรายเหตุผลท่ีผูเรียนคิดเชนนั้น  แลวบันทึกส่ิงท่ีผูเรียนไดรู 

       ลงในชอง K  และแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการจดัหมวดหมูของขอมูลท่ีคาดหวังจะใช 

 4.3  แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม  เพื่อใหไดคําตอบท่ีตองการจากการอาน    

        นําคําถามท่ีตั้งไวบันทึกในชอง  W   

1.4 ผูเรียนอานเร่ือง  ครูกระตุนผูเรียนใหแสวงหาคําตอบจากคําถามท่ีตั้งไว 

         ในขณะท่ีผูเรียนอาน  ครูควรกระตุนใหผูเรียนแสวงหาขอมูลใหมเพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม 

4.5 หลังจากอานเสร็จส้ินสมบูรณแลวเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายผล 

         การเรียนรูท่ีไดจากการอานและเขียนลงในชอง Lโดยบันทึกความคิด  ความรูท่ีพบวา 

         นาสนใจ  จากการอาน  สําหรับคําถามบางคําถามท่ีไมอาจแสวงหาคําตอบจากการอานคร้ังนี้ 

         ครูควรแนะนําใหคนควาเพิ่มเติมจากแหลงอ่ืน ๆ 

 4.6   ผูเรียนนําขอมูลท่ีบันทึกในชอง L  มาสรางแผนผังความคิด  โดยเลือกขอมูล 

       ท่ีสําคัญและ มีความสัมพันธกับเร่ืองท่ีอาน 

 4.7   ครูแนะนําใหผูเรียนใชแผนผังความคิดมาสรุปขอมูล  โดยเขียนรายละเอียด 

       เพิ่มเติมเปนใจความหลักเพื่อขยายหัวขอในแตละประเภท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          คุณครูไดเรียนรูเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดไปแลว  5 วิธี คุณครูคิดวา 
   วิธีใดท่ีทานใชมากท่ีสุดแลวหากวิธีการใดท่ียังไมไดใชเลย   คุณครูลองคอยๆ  ศึกษาใหดีนะคะ  
   นําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใหเหมาะสม 
   กับ เนื้อหา และผูเรียนนะคะ แลวการเรียนการสอนของทานจะนาสนใจ และเกิดผลในการพัฒนา 
  ทักษะการคิดใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
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                 การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย  เปนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

        ซ่ึงกันและกัน  เพื่อชวยแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่ง การอภิปรายอาจทําระหวางครูกับผูเรียน 

        หรือระหวางผูเรียนดวยกัน  โดยครูเปนผูประสานงาน  การจัดการเรียนรูแบบอภปิรายจะชวย 

        สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน  พูดเปน และสรางเสริมความเปนประชาธิปไตย 

                  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบอภิปราย 

 1.  ข้ันนําเขาสูหัวขอการนําอภิปราย  เปนข้ันกระตุนหรือเราความสนใจของผูเรียนใหมี 

       ความสนใจรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 2.  ข้ันอภิปราย  ในข้ันนี้ใหแบงผูเรียนออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายผูอภิปรายอยูหนาช้ันเรียน 

       กับฝายผูฟง  ฝายผูอภิปรายประกอบดวย  ประธานหนึ่งคน  ทําหนาท่ีเปนผูดําเนนิการอภิปราย 

       เปนผูเสนอปญหา  สรุปประเด็นสําคัญและนําการอภปิรายไมใหออกนอกทาง  ตดับทสมาชิก 

       ท่ีถกเถียงกัน การนําสูหวัขออภิปรายประธานจะตองกลาวแนะนําหวัขอท่ีจะอภิปรายใหชัดเจน   

       จากนั้นแนะนําสมาชิกผูรวมอภิปรายแตละคน 

                  ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบอภิปราย   มีดังนี้ 

 1.  สงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็น 

       ของผูอ่ืนตามวิถีประชาธิปไตย (มีคาวระธรรม และปญญาธรรม) 

 2.  พัฒนาสติปญญาของผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวจิารณญาณ 

        และการคิดหาเหตุผล 

 3.  สงเสริมการคนควาหาความรูดวยตนเองของผูเรียน เพื่อนํามาใชในการอภิปราย 

 4.  ผูเรียนสามารถนําวิธีการอภิปรายไปใชในชีวิตประจําวัน 

                   ขอสังเกตของการจัดการเรียนรูแบบอภิปราย   มีดังนี ้

                    1.   ผูดําเนินการอภิปรายตองมีความสามารถในการนําอภิปราย จึงจะประสบความสําเร็จ 

 2.  หากการตั้งหัวขอไมดีจะทําใหไมไดขอสรุปของการอภิปราย 

 3.  ครูจะตองควบคุมใหการอภิปรายดําเนินไปดวยหลักการท่ีถูกตองและเปนธรรม 

 

 

6.   การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย 
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 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา   คือ  กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู 

       กรณีหรือเร่ืองราวตางๆ  ซ่ึงอาจจะเปนเร่ืองจริง  หรือสมมุติข้ึนจากความเปนจริงโดยมีการเก็บ 

       รวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะห  อภิปราย  แลกเปล่ียนขอมูล  การจัดการเรียนรูแบบนี้เปนการฝก 

       ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการหลากหลาย  สามารถเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  

       หรือเสริมสรางความรูใหกวางขวางและนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวนัได 

         วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
 1.  เพื่อฝกใหผูเรียนเผชิญหรือแกปญหา  โดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริงและสามารถ 

       นําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

               2.  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยวิธีตางๆอยางหลากหลาย 

       แลวนําขอมูลมาวิเคราะห  อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู  ทําใหผูเรียนมีมุมมองกวางข้ึน 

             องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  มีดังนี้ 

1. เร่ืองหรือกรณท่ีีจะศึกษา 

2. ประเด็นคําถาม 

3. คําตอบท่ีหลากหลาย 

4. การอภิปรายเกีย่วกับสถานการณ  ปญหา  มุมมองและวิธีแกปญหา 

               ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
กรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยางควรมีสาระซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเรียนรูตามจดุประสงค  

          อาจเปนกรณีท่ีเกดิข้ึนจริงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงในกรณีนั้น  มีสถานการณปญหา 

          ความขัดแยงอยู  เชน  ปญหาดานสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  ความสามัคคี  เปนตน   

          ซ่ึงอาจนํามาจากแหลงขอมูล เชน ภาพยนตร โทรทัศน  วีดีทัศน  หนังสือพิมพ หรือนําเสนอ 

          ดวยส่ือตางๆ  การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษามีข้ันตอนสําคัญ ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

7.  การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
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    1.  ขั้นนําเสนอกรณีศึกษา 

เปนข้ันท่ีครูเสนอกรณีศึกษาและประเด็นคําถามสําหรับการอภิปราย  ซ่ึงผูสอน 

         ไดเตรียมไว  วิธีการนาํเสนอสามารถทําไดหลายวธีิ  เชน พิมพเปนเอกสารแจกใหผูเรียนอาน 

         หรือครูเลากรณีตัวอยางใหฟง  หรือนําเสนอโดยใชส่ือ  เชน  วีดทัิศน  ภาพยนตร  เปนตน 

                          ครูอาจใชกรณีตัวอยางท่ีเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงก็ได แตกรณีนี้ครูจะตองมีความชํานาญ    

         การวิเคราะหกรณีตวัอยาง ตั้งประเดน็คําถามสําหรับการคนควาหาคําตอบและการอภิปราย  

         ไดอยางรวดเร็ว 

                                     2.  ขั้นการศึกษากรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยางและการอภิปราย 

   แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยตามความเหมาะสม 

2.1  ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาหรือกรณตีวัอยาง  โดยใหเวลาในการศึกษา 

        อยางเพียงพอ  ใหสมาชิกหาคําตอบตามประเด็นคําถามท่ีครูกําหนดไว  ใหผูเรียนแตละคน 

        ควรจะมีคําตอบตามประเด็นคําถามเตรียมไวเพื่ออภปิราย 

2.2  สมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายตามประเด็นคําถาม เพื่อใหไดขอสรุปของกลุมยอย 

2.3  นําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุมเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  หรือกรณีตัวอยางนี้มิไดมุงท่ีคําตอบใด  คําตอบหนึ่ง 

       คําถามสําหรับการอภิปรายจึงไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิดอยางชัดเจน แตตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบ 

       และเหตุผลท่ีหลากหลาย  จะชวยใหผูเรียนมีความคิดท่ีกวางขวางข้ึน ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุง 

       ประเด็นไปท่ีเหตุผล  หรือท่ีมาของความคิดท่ีผูเรียนใชในการแกปญหาเปนสําคัญ 

                             3.   ขั้นสรุปผลการเรียนรู 

       3.1   ครูและผูเรียนรวมกนัอภิปรายคําตอบปญหา มุมมองและวิธีแกปญหาของผูเรียน 

        และสรุปสาระสําคัญ หรือขอคิดท่ีไดจากการเรียนรู 

                       3.2   ครูและผูเรียนรวมกนัประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การทํา 

        แบบทดสอบ  การตรวจผลงาน  การสังเกตการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน  เปนตน 
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ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา    มีดังนี ้

1. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและเผชิญปญหาจากสถานการณจริงไดฝกทักษะการแกปญหา 

        สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงไดเปนอยางดี 

2. ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  การคิดแกปญหาและจะชวยใหผูเรียน 

        มีมุมมองกวางไกลข้ึน 

               3.  ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง  และสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางกัน 

             ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา    มีดังนี ้

 1.   กรณีท่ีกลุมผูเรียนมีความรูและประสบการณท่ีไมแตกตางกัน  จะใหการเรียนรู      

       ไมกวางขวางเทาท่ีควร 

 2.  ถาประธานหรือผูนํากลุมขาดความสามารถในการเปนผูนํา  จะทําใหการเรียนรู 

       ไมไดผลดีเทาท่ีควร  
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ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางหลากหลายท้ังในดาน 

         ของการคิดและการปฏิบัติ  การคิดสรางสรรคเกี่ยวกับส่ิงแปลกใหมจากเดิม  การสราง  

         การคิดส่ิงใหมท่ีเปนตนแบบ  หรือตนฉบับไมซํ้ากับใคร  รวมท้ังการนําส่ิงของท่ีมีอยูเดิม 

         มาสรางเปนส่ิงใหม  ของใหมท่ีใชไดเกิดประโยชนมากข้ึนกวาเดิม   

 

          

 องคประกอบของความคิดสรางสรรค  มีดังนี้ 

 1.  การส่ือความหมาย (Communication) การคิดอยางสรางสรรค  

                     ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการส่ือความหมาย  ดังนี้ 

 1.1  ใชคําตางๆ เพื่ออธิบายส่ิงตาง ๆ  อยางชัดเจนได 

 1.2  ใชคําตางๆ เพื่ออธิบายความรูสึกได 

 1.3  คิดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเหมือนกับส่ิงอ่ืนในดานลักษณะพิเศษ 

 1.4  ทําใหบุคคลอ่ืนรูวาตนเองเขาใจความรูสึกของเขา 

 1.5  เช่ือมโยงเครือขายแนวคิดโดยใชความคิดท่ีหลากหลาย 

 1.6  บอกความรูสึกและกระบวนการโดยไมตองใชคําพูดได 

 2.  การวางแผน  (Planning)  การวางแผนในการคิดสรางสรรค ผูเรียนจะตองบอกไดวา 

                  เขากําลังจะวางแผนอะไรโดย : 

 2.1  ระบุส่ือท่ีจะใชหรือท่ีตองการ 

                         2.2   ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

 2.3  ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 3. การตัดสินใจ  (Decision Making)  การคิดอยางสรางสรรค  สามารถปฏิบัติดังตอไปนี ้

 3.1  คิดเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีสามารถทําใหสําเร็จ 

 3.2  คิดอยางรอบคอบเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ 

 3.3  เลือกทางเลือกท่ีคิดวาดีท่ีสุด 

                      3.4  ใหเหตุผลท่ีหลากหลายในการเลือกทางเลือกนั้น 

 

8.  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 

    องคประกอบท่ีแสดงถึงความคิดสรางสรรค ของบคคล                 
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           4.   การคาดคะเน (Forecast)  การคาดคะเนเปนทักษะในการคิดหรือความสามารถ 

    ในการคิด  ท่ีผูเรียนจะตองใชคําทาทายอยางหลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ  การพิจารณา 

    ความสัมพันธ ของเหตุและผล 

            ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  มีดังนี ้

1. กําหนดปญหาการคิดอยางชัดเจน  โดยเร่ิมตนจากการกําหนดวัตถุประสงค 

ของปญหาท่ีตองการแกไข  โดยตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบท่ีชัดเจน 

2. แสวงหาแนวคิดใหม เปนการหาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะแกปญหา โดยเปนแนวคิด 

ท่ีแปลกใหม  คิดนอกกรอบ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการคิดสรางสรรค 

3. ประเมินและคัดเลือกแนวคิด  โดยใชเหตุผลในการพิจารณา ความเหมาะสม และ 

                     ความสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตัวบงชีข้องทักษะการคิดสรางสรรค  มีดังนี ้

1.  คิดคลอง  (Frequency)   คือความสามารถในการคิดหาคําตอบอยางคลองแคลว  

   รวดเร็ว  มีปริมาณมากในเวลาจํากัด 

    ตัวชี้บงของการคิดคลอง  คือ  สามารถใหขอมูลจํานวนมากจากการคิดอยางรวดเร็ว 

    ตัวอยางคําถาม  สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดคลอง    

 ใหผูเรียนบอกส่ิงตางๆ ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามท่ีแตละคําถามกําหนดให โดย 

   ใชเวลาจํากัดประมาณ  5  นาที   

1. จงบอกประโยชนของพลาสติกมาใหมากท่ีสุด 

2. จงบอกประโยชนของกระดาษมาใหมากท่ีสุด 

3. จงบอกประโยชนของการเปนเด็กดีมาใหมากท่ีสุด 

4. จงบอกส่ิงท่ีประทับใจในโรงเรียนมาใหมากท่ีสุด 

5. จงบอกจํานวนสองจํานวนท่ีรวมกันได 100 มาใหมากท่ีสุด 

6. จงบอกจํานวนท่ี 3  หารลงตัวมาใหมากท่ีสุด 

7. จงบอกวิธีการประหยดัมาใหมากท่ีสุด 
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8. จงบอกประโยชนของการตรงตอเวลาใหมากท่ีสุด 

9. จงบอกวิธีการทําความสะอาดในโรงเรียนมาใหมากท่ีสุด 

                  10   จงบอกแหลงการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด 

2.  คิดยืดหยุน  (Flexibility)   คือ  ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภท  

และหลายทิศทาง  ความคิดยืดหยุนเปนตวัเสริมใหเกิดความคิดคลอง    

     ตัวชี้บงของการคิดยืดหยุน คือ สามารถใหขอมูลท่ีมีประเภท / ชนิด / แบบ / 

ลักษณะท่ีแตกตางกันไดจํานวนมาก 

 ตัวอยางคําถาม  สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดยืดหยุน 

                  1.  พลาสติกใชทําประโยชนอะไรไดบาง (คลายคิดคลอง) แตใหมีความใหม  

จากท่ีเปนอยูเดิม 

                   ตัวอยางคาํตอบ เชน  ทําปายช่ือ  ทํากรอบรูป  ทําซองใสอาหารทํากลองบรรจุส่ิงของ

ตางๆ โตะสนาม เกาอ้ีนั่งเลน ตะกรอ ตะกรา กระจาด ดามไมผาถูพื้นฯลฯ เม่ือจัดกลุมไดดังนี ้

   กลุม 1  เคร่ืองใชทําปายช่ือ ทํากรอบรูป กลองบรรจุส่ิงของตางๆ ดามไมถูพื้น ฯลฯ 

                   กลุม 2   เฟอรนิเจอร  โตะสนาม  เกาอ้ีนั่งเลน 

                   กลุม 3   เคร่ืองกีฬา  ตะกรอ  ลูกบอล 

                 2.   กําหนดเลขโดด 1, 3, 5, 7 , 9 ใหหาจํานวน จงนําเลขโดดตั้งแตสองจํานวนข้ึน 

ไปมาบวก  ลบ  คูณ และหาร ใหไดผลลัพธเทากับ 10  ใหไดมากแบบท่ีสุด 

                    ตัวอยางคําตอบ   เชน   1+9, 3+7, 5+5,  (1×3)+7, (3×5)-5,  (3×7)-2,  ((3×9)-7)-2  

(3-1)×5, 1+1+3+5    

    3.  ความคิดริเร่ิม  คือ  ความสามารถในการคิดส่ิงท่ีแปลกใหม แตกตางจากความคิด  

ธรรมดา  โดยดัดแปลงประยกุตใชใหเกดิส่ิงใหม 

 4.  คิดละเอียดลออ  (Elaboration)  คือ  ความสามารถในการคิดท่ีละเอียด 

 เพื่อขยายความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน 
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  5.  คิดกวาง   คือ สามารถระบุและใหรายละเอียดขององคประกอบ/แงมุมตาง ๆ 

         ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีคิดไดอยางครอบคลุม 

                    ตัวอยางคําถามสําหรับกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดกวาง 

1. จงบอกสาเหตขุองการมาสายของนักเรียน 

2. จงบอกโทษของการไมซ่ือสัตย 

3. จงบอกประโยชนของความสามัคคี 

4. จงบอกโทษของยาเสพติด 

5. จงบอกโทษของการไมประหยัด 

       6.  คิดลึกซ้ึง   คือ  สามารถคิดไดอยางมีเหตุมีผล   

                 ตัวอยางสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดลึกซ้ึง 

1. จงบอกสาเหตขุองการท่ีนักเรียนไดระดับผลการเรียนอยูในระดับท่ีไมพงึพอใจ 

2. จงอธิบายคํากลาวท่ีวา  “ท่ีใดมีรักท่ีนั่นมีทุกข” 

3. นักเรียนมีสวนชวยลดมลภาวะไดอยางไร 

                    7.  คิดไกล   

              ตัวอยางสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดไกล 

1. ทําไมจึงตองนยิมใชสินคาไทย 

2. ถาตองการใหหมูบานของนกัเรียนปลอดจากสารเสพติด  นักเรียนควรทําอยางไร 

3. นักเรียนออกกาํลังกายแลวไดประโยชนอยางไร 

     8.  คิดแหวกแนว 

             ตัวอยางสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยพัฒนาลักษณะการคิดแหวกแนว 

1.   ถาคนเรามีตาเพียง 1  ตา  นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรข้ึน 

2.   ถานักเรียนเหาะไดจะเกดิอะไรข้ึนบาง 

3.   ถานักเรียนทุกคนมีหนาตาเหมือนกันหมดจะเกดิอะไรข้ึน 

4.   ถาประชากรของประเทศมีแตคนท่ีมีอายุไมเกนิ 20 ป จะเกิดอะไรข้ึน 
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 นอกจากนี้ ฟชเชอร (Fisher, 1990) เช่ือวา การคิดสรางสรรค  สวนใหญประกอบดวย 

       การจัดส่ิงท่ีไดเรียนรูใหมเพื่อท่ีจะคนหาวามีอะไรอีกท่ีเรายังไมรู ตามท่ีกิลฟอรด (Guilford,1961)  

       และฟชเชอร  ไดเสนอตัวบงชี้ของทักษะการคิดอยางสรางสรรควาประกอบดวย 

1.  ความคลองแคลวในการคิด (Fluency of thinking)  เปนการคิดริเร่ิม  คิดไดเปน 

       จํานวนมากในเวลาท่ีจํากัด 

  2.  ความยืดหยุน (Flexibility)  เปนความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ   

       คิดไดหลากหลายแนวทาง  ไดแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 3.  ความริเร่ิม (Originality)  เปนความสามารถในการริเร่ิม การสรางผลิตส่ิงใหม   

       เร่ืองใหม  แนวคิดใหม  สามารถตอบสนองไดดวยวิธีแปลกใหม 

 4.  ความละเอียดถ่ีถวน (Elaboration)  เปนความสามารถในการเพิ่มรายละเอียด  

        แนวคิด รวมท้ังการคิดไดหลากหลาย  (Divergent thinking)  จากเร่ืองเดียวสูเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

        อ่ืนๆ ไดอยางมากมาย 
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        เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดสรางสรรค 

 

        กิจกรรมการแสดงละคร      

        รายละเอียดกจิกรรมท่ีใชผูเรียนทํางานเปนกลุม  
  กลุมละอยางนอย 3 คน ชวยกันกําหนดเร่ืองท่ีจะแสดง 
 โดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคจินตนาการถึงชีวิตของ 
  ตัวละครแตละตัวแลวแสดงตามบทบาทนัน้ 

 

ผลการใชกิจกรรมการแสดงละครคือ  ผูเรียนไดฝกในเร่ืองตอไปนี้ 
  - ความคิดสรางสรรค  เพราะผูเรียนจะเปนผูเขียนบทสนทนาของตัวละครในเร่ือง 
       ควรดําเนนิตอไปอยางไร  จึงจะมีคติสอนใจ  เชน เร่ืองการแกปญหาเด็กรับประทานอาหารและ 
       เคร่ืองดื่มท่ีไมมีประโยชนตอรางกาย)  
  -  ผูเรียนนําความรูท่ีเรียนในวิชาตางๆ มาชวยแกปญหาขณะทํากิจกรรมการละคร     
       เชน การใชภาษาไทย (ในการเขียนบทและการแสดงบทบาทสมมุติ) การใชความรูเร่ืองวิทยาศาสตร   
       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สุขศึกษาพลศึกษา  ดนตรี-นาฏศิลป  เปนตน   

-  การใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เชน การนําความรูท่ีเรียนในเร่ืองศิลปะ 
       มาทําจัดอุปกรณประกอบการแสดงละคร 
  - สรางความภาคภูมิใจ  เพราะผูเรียนไดรวมกันทํางานเปนกลุม  จึงสามารถ 
       สรางสรรคผลงานละครจนสําเร็จ 
  - ชวยลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  เพราะขณะเลนละคร เร่ืองเกี่ยวกับอาหารและ 
       เคร่ืองดื่ม   ผูเรียนจะรูวาอะไรคืออาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณคา  ผูเรียนควรปรับเปล่ียนมา 
       รับประทานส่ิงท่ีมีคุณคา มิฉะนั้นจะลมปวยเหมือนเด็กในนิทานท่ีครูเลา  เปนตน 
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   ทักษะการคิดแกปญหา  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการโดยอาศัย 

    ความรู ประสบการณและความคิด  มาใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  

 กระบวนการคิดแกปญหา คือ  ความสามารถในการคิดหาคําตอบใหกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  

    โดยนําประสบการณและขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลวมาใชกับปญหา  หรือสถานการณใหมไดอยางถูกตอง 

    เหมาะสม  กระบวนการแกปญหาเปนพฤติกรรมช้ันสูงของกระบวนการคิดคนหาวิธีการแกปญหา 

    และเปนแนวคิดท่ีเนนการพัฒนาท่ียั่งยืน   

กระบวนการคิดแกปญหา  มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

             1.  การนําเขาสูบทเรียน  คือ  การสังเกตหรือศึกษาขอมูลเพื่อดูขอบเขตของปญหาและ 

     ตั้งจุดมุงหมายเพื่อใหมีความม่ันใจในการแกปญหาเปนการสํารวจปญหาอยางละเอียด  เพื่อ 

     ใหการทํางานนั้นๆ งายข้ึน  

             2.  การเตรียมขอมูล   เปนการหาขอเท็จจริงใน ข้ันนําปญหาเปนการเตรียมความพรอมในการ 

     เตรียมขอมูล  ดังนั้นจึงตองสํารวจทุกส่ิงท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงของปญหาท้ังท่ีรูและไมรู  และ 

     ตองการรูเปนการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการแกปญหานึกถึงแหลงความรูท่ีสามารถหาความรูได 

             3.  การคิดแกปญหาแบบเอกนัย  จากขอมูลท่ีพยายามหาคําตอบท่ีเปนไปไดมากคําตอบท่ีสุด 

     โดยการตั้งคําถามท่ีตองการคําตอบไดหลายแบบ  การคําตอบอาจใชเทคนิคระดมสมองดวยตนเอง 

      คือ  แทนท่ีจะทําเปนกลุม  ใหหาคําตอบคนเดียว  บันทึกคําตอบไว  และพยายามหาคําตอบท่ีแปลก 

      หาคําตอบใหไดมากท่ีสุดและปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิดเดิมใหไดความคิดใหมๆ  

 4.  การประเมินหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด   เม่ือไดความคิดท่ีหลากหลายมากพอสมควรแลวให 

      เลือกสรรคําตอบท่ีใชไดดีท่ีสุด  กอนเลือกตองตรวจดูอีกทีวาคําตอบใดสามารถนํามารวมในหัวขอ 

      เดียวกันได  และใสหมายเลขลําดับคําตอบลงมา  จากนั้นจึงหาเกณฑเลือกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

      เชน การแกปญหาแบบนั้นๆ จะไดผลดีอยางไรบาง 

            5.  การนําไปปฏิบัต ิ ข้ันนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากและมีแนวโนมจะประสบความสําเร็จในการ 

      ผลิตงานสรางสรรค  เพราะไดผานกระบวนการข้ันตนมาแลว 

 

 

 

9.  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

 
 



 

ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมที่  3  สอนอยางไรใหคิดเปน 

42 

 

         เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหา  มีหลากหลายรูปแบบ   

 

                 9. 1    การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  CPS    

 

       การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CPS  เร่ิมดวยการเสนอเหตุการณหรือสถานการณกอน 

        และใหผูเรียนคนหาปญหาท่ีแทจริง  จนกระท่ังไดแนวทางการแกปญหาเพราะดําเนินการ 

        แกปญหาและยอมรับขอคนพบในท่ีสุด   เทคนิค CPS ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

 1.  นําเสนอปญหา 

 2.  วิเคราะหปญหา  เพื่อทําใหส่ิงท่ีแปลกกลายเปนความคุนเคย 

 3.  ทําความเขาใจกับปญหา 

 4.  เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย 

 5.  ทําใหส่ิงท่ีคุนเคยเปนส่ิงท่ีแปลกใหมข้ึน 

 6.  สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก 

 7.  บูรณาการแนวคิดเพื่อแกปญหา 

 8.  แสดงความคิดเห็น 

 9.  เสนอแนวทางการแกปญหาและเปาหมายท่ีตองการ 

 

        9.2   การระดมสมอง (Brainstorming) 

 

 การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดดวยการระดมสมอง  เปนเทคนิควิธีท่ีงายและสะดวก 

      ท่ีจะใชในทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู การฝกคิด การพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหาตางๆ 

      ควรเร่ิมจากการระดมสมอง  รวมกันคิดหาคําตอบ หาวิธีการใหไดมากและหลากหลายท่ีสุด 

      ในเวลาท่ีจํากัด  เทคนิคการระดมสมองเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 การระดมสมอง  คือ  การใชกระบวนการกลุมในการคิดแกปญหา  หาคําตอบ  ซ่ึงสมาชิก 

       จะตองสนับสนุนยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอยางมีเหตุผล 
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         การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ควรยึดหลักดังนี้ 

          1.  ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ยอมรับ ไมวิพากษวิจารณขอคิดเห็นท่ีเพื่อนเสนอ       

          2.  ใหทุกคนคิดอยางอิสระ และใหไดปริมาณใหมากท่ีสุด 

          3.  ใหผสมผสานความคิดของคนอ่ืน ๆ แลวนํามาสรางความคิดใหมและนําเสนอ 

           4.   ถาตองการใหผูเรียนเรียนรูเร็วข้ึน  ควรกําหนดประเดน็ท่ีใหระดมสมองท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการระดมสมอง 

      2.  ทุกคนตองเสนอคําตอบ/แนวคิด  โดยพูดออกมาให                

ทุกคนไดยินและเขียนในกระดาษของตนเอง  หรือใหสมาชิก

คนใดคนหนึ่งเปนผูเขียน (อาจเสริมการแสดงทาทาง พฤติกรรม

ตาง ๆ ประกอบคําตอบของเพื่อนๆ  กรณีท่ีเปนเด็กเล็กๆ ) 

      3.  หลังจากระดมสมอง ไดคําหรือคําตอบมากพอสมควร 

(16-20  ประเด็น) ในเวลาท่ีจํากัดแลว  แตเร่ืองท่ีใหระดม

สมอง อาจจะประมาณ 10-15 นาที  อาจใหนักเรียนจัดกลุมคํา          

หรือคําตอบ พรอมกับใหเหตุผลท่ีจัดกลุมในลักษณะตาม

 

 

1.  การระดมสมองทุกคนตองเตรียมกระดาษ  ดินสอของตนเอง  

เพื่อบันทึกคํา  หรือขอความส้ันๆ  ท่ีไดจากการระดมสมอง                

ไมตองใสใจตอขอความท่ีเขียนวาจะตองถูกตองตามหลักภาษา                  

(เฉพาะข้ันตอนนี้) 
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 ตัวอยางการระดมสมอง 

 ครูใหผูเรียน (กลุมละประมาณ 4 คน)  ระดมสมองเขียนส่ิงท่ีระลึกถึง หรือคิดข้ึนใหได 

      มากท่ีสุด  เม่ือไดยินหรือเห็นคําวาผูเรียน  วัยรุน  พืช  สัตว  ส่ิงของ ฯลฯ  ในเวลา 10 นาที 

 หมายเหตุ  การระดมสมองสามารถจะนํามาฝกการสราง  Concept  Map หรือ Mind Map  

      ใหกับผูเรียนได  ซ่ึงการทํา Concept  Map จะสงเสริมความจํา  ความเขาใจในสาระความรูตางๆ  

     ไดดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ประโยชนของ 

  การระดมสมอง 

      1.  ฝกคิดคลอง  คิดเร็ว  คิดไดหลากหลาย 

      2.  เปนพื้นฐานไปสูการคิดท่ีลึกซ้ึง หรือการคิด                     

ในระดบัสูงตอไป 

 

      3.  วิธีระดมสมอง  อาจใชเพ่ือเราความสนใจนักเรียน  

นําไปสูความอยากเรียน  นําไปสูเร่ืองหรือเพื่อใหไดปญหา   

อ่ืน ๆ ท่ีจะนําไปสูการฝกการแกปญหาดวยขอตางๆ  ตอไป 
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                          9.3 การเรียนรูแบบรวมมือ 
 

 รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการท่ีกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

      สมาชิกกลุมอาจคิดพรอมกัน  หรืออภิปรายเปนคู  หรือสมาชิกกลุมคนหนึ่งพูด  สวนสมาชิก 

      ท่ีเหลือฟง  หรือสมาชิกจับคูกัน  วิธีการเรียนแบบรวมมือนี้เปนวิธีการเรียนแบบรวมมืออยางไม 

      เปนทางการ ในท่ีนี้ขอเสนอเพียง  2  เทคนิค  ท่ีครูสามารถนําไปใชมอบหมายใหผูเรียน 

      ทํากิจกรรม  ไดแก   

1.  การเรียนแบบ Think – pair – share  มีข้ันตอนดังนี ้

        1.1  แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ3-4 คนแตละกลุมจะประกอบดวย      

               เกง คอนขางเกง  ปานกลาง  คอนขางออน  ออน คละกัน  (ครูจะตองจัดกลุม 

               ไวลวงหนา) 

                           1.2  ครูใหปญหาหรือคําถาม   

             1.3  ผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบในระยะเวลาท่ี 

                           1.4  ผูเรียนแตละคนคิดคําตอบ  แลวจับคูโดยผลัดกันอภิปราย  ผลัดกันตอบ 

                           1.5  ผูเรียนคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายคําตอบใหเพือ่นฟงท้ังช้ันได 

                           1.6  สรุปบทเรียนรวมกัน 

2.   การเรียนแบบ  Round Table  มีข้ันตอนดังนี ้

        2.1  แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ  4  คน  แตละกลุมประกอบดวย    

                เกง คอนขางเกง  ปานกลาง  คอนขางออน  ออน  คละกัน   

                (ครูจะตองจัดกลุมไวลวงหนา) 

             2.2  ครูและผูเรียนอธิบายบทเรียน และครูแจกคําถามใหผูเรียนเขียนตอบ 

                           2.3  สมาชิกแตละคนในกลุมเขียนคําตอบใหสอดคลองกับคําถาม 

                           2.4  สมาชิกแตละกลุมสงกระดาษคําตอบไปยังคนถัดไป 

                            2.5  สมาชิกแตละคนในกลุมอานเขียนคําตอบเพิ่มเติมหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ  

                                   จนครบผูเรียนทุกคน 
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               9.4   การจัดการเรียนรูแบบสืบคน               

 

การจัดการเรียนรูแบบสืบคน  มีข้ันตอนดังนี้ 

       กําหนดปญหา 

1.  ใหผูเรียนสังเกตสถานการณหรือเร่ืองราวท่ีกําหนดให 

2.  กระตุนใหผูเรียนระบุวา มีปญหาอะไร ปญหาเกิดจากอะไร  

กําหนดสมมุตฐิาน 

3.  ครูตั้งคําถามใหนกัเรียนรวมกันระดมความคิด 

4.  ผูเรียนชวยกันสรุปส่ิงท่ีคาดวาจะเปนคําตอบของผูเรียน 

รวบรวมขอมูล 

5.  มอบหมายใหผูเรียนไปคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

6.  ใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินวาขอมูลเหลานี้มีความเกี่ยวของกับปญหา 

     หรือไมมีความถูกตองนาเช่ือถือเพียงไร 

ทดสอบสมมุตฐิาน 

7.  ใหผูเรียนนาํขอมูลท่ีไดมารวมอภิปราย  เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานสรางขอสรุป 

8.  ใหผูเรียนสรุปวา  ปญหานั้นมีคําตอบ  หรือขอสรุปอยางไร  (อาจสรุปในรูป 

     ของรายงานหรือเอกสาร) 
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                      9.5  การจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิสัมพันธ   

    

  การจัดการเรียนรูแบบเนนปฏิสัมพันธ เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการอภิปราย  

           การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน  การถาม-การตอบ  การทํางานกลุมยอย 

           แบบความรวมมือเพือ่กระตุนใหผูเรียนมีปฏิกิริยา และตอบสนองตอความรูและประสบการณ 

           ความคิดเห็นของครูและเพื่อนๆ  ผูเรียนไดมีการจดัระบบความคิด  การโตแยงอยางมีเหตุผล 

           และการพัฒนาทักษะทางสังคม  กิจกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู มีดังนี ้

       1.    การอภิปราย   เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนเหตุ  

           เปนผล  ศึกษา คนควา สงเสริมใหเกิดการเรียนรู การยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  

           มีข้ันตอนสรุปไดดังนี ้

                         ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอ  และรูปแบบการอภิปรายท่ีสอดคลองกับ 

           จุดประสงคการเรียนรู  รวมท้ังเวลาเรียน  จํานวนผูเรียน  สถานท่ี  เปนตน 

1)  กําหนดเกณฑระดับคุณภาพในการประเมินผล 

2)  กําหนดผูเรียนท่ีจะอภิปราย /ผูฟง /ผูประเมิน 

3)  จัดสถานท่ีอภิปราย  แนววงกลม  รูปตัวยู (U) หรือตัว (T) ตามเหมาะสม 

4)  ผูอภิปรายสรุปผลอภิปรายและเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม  ผูเรียนและครู 

                               รวมกันสรุปผลการอภิปราย 

                          5)  ผูเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน  เนื้อหาสําคัญและแนวคิดหลัก 

6)  ประเมินผลการเรียนดานเนื้อหา หัวขอยอย ผลการอภิปราย  บรรยากาศการเรียนรู 

      และส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือและสงผลตอการเรียนรู 

                    2.   การทํากิจกรรมกลุม เปนวธีิสอนท่ีมอบหมายใหผูเรียนทํางานเปนกลุม ชวยกนั 

         คนควาหรือทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหสําเร็จดวยตัวเอง สงเสริมการทํางานเปนทีม การตระหนกั 

         ในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  สรางความสามัคคีในหมูคณะและรูจักชวยเหลือผูอ่ืน มีข้ันตอน 

         สรุปไดดังนี ้
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              1)   แบงผูเรียนเปนกลุม (ตามจํานวนและวิธีการท่ีเหมาะสม) 

                            2)   แตละกลุมเลือกประธานและเลขานกุาร 

                            3)   ครูแจกใบงานหรือบัตรคําเพื่อทํากจิกรรม 

                            4)   กลุมปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาท่ีกําหนด 

                            5)   รายงานผลงานของกลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                            6)   สรุปและประเมินผลงาน 

                                    ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียนและครูอธิบายเพิ่มเติมส่ิงท่ี 

                                       ผูเรียนยังไมเขาใจ 

                                    ครูและผูเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม และพิจารณา 

                                       วาอะไรคือจุดเดนของงาน  และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

                                    ผูเรียนเขียนสะทอนความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานช้ินนั้น ๆ 

                                       ดวยความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีดี  และประเด็นท่ีจะตองปรับปรุงแกไข 

                                       ในส่ิงท่ีเปนจุดดอยและบกพรอง เพื่อการพัฒนาใหดยีิ่งข้ึนตอไป 
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 การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมเรียน  เปนการจัดการเรียนรูท่ีครูมอบหมายใหผูเรียนเรียนรู 

      รวมกันเปนกลุม  รวมมือกันศึกษาคนควาหาวิธีการแกปญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ 

      ความถนัด  หรือความสนใจ  เปนการฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ  รูจักบทบาทผูนํา ผูตาม  

      สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีระบบมีวินัย  ทํางานรวมกันตามวิถีประชาธิปไตยและสงเสริม   

      ทักษะการคิดสังเคราะห 

                     ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

 1.  ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนของแตละกลุม ซ่ึงคละ 

     ความสามารถ  1:2:1 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการกําหนดความมุงหมายและวิธีการเรียนรูอยางละเอียด 

 2.   ครูเสนอแนะส่ือ  และแหลงเรียนรูท่ีจะคนควาหาความรูใหผูเรียนทราบ  

 3.   ผูเรียนรวมกันวางแผนและปฏิบัติการเรียนรู  โดยรวบรวมความรูหรือวิเคราะห  

    ใหเกดิความรูหรือแนวคิดใหมอยางสมเหตุสมผล 

 4.   ครูและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรู  โดยครูประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

     หรือผูเรียนรวมกันประเมินการปฏิบัติงานของกลุม  และการพัฒนาการเรียนรูในโอกาสตอไป 

                      ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมเรียน   มีดังนี ้

                        1.  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มท่ี 

 2.  ผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจของตนเอง 

                      ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมผูเรียน   มีดังนี ้

 1.   กรณีท่ีครูจดัการเรียนรูแบบกลุมเปนคร้ังแรก  ครูควรดูแลผูเรียนอยางใกลชิด                         

      โดยดูแลใหทุกคนทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  และผูเรียนท่ีเปนหัวหนากลุมทําหนาท่ี  

      ประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมและนอกกลุมรวมท้ังประสานงานกับครู 

 2.   ควรมีการหมุนเวียนทําหนาท่ีหวัหนากลุมตามโอกาส  เพื่อเปนการฝกการเปนผูนํา   

      และการเปนผูตามท่ีด ี

 3.   การปฏิบัติกิจกรรมกลุมควรปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเครงครัด 

 

 

10.   การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมเรียน
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              การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

 การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  เปนการจัดการเรียนรูจากรายละเอียดไปหากฎเกณฑหรือ 

    จากตัวอยางไปหากฎเกณฑ คือผูเรียนเรียนรูรายละเอียดกอนแลว   จงึสรุปเปนหลักการดังนี ้

                ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

                1.  ข้ันเตรียมผูเรียน  เปนการเตรียมความรูและแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

     ดวยการทบทวนความรูเดิม  กําหนดจุดมุงหมาย  และอธิบายความมุงหมายใหเขาใจ 

                2.  ข้ันเสนอตัวอยางหรือกรณีศึกษาตางๆ ใหผูเรียนพิจารณาเปรียบเทียบสรุปกฎเกณฑได   

     การเสนอตัวอยางควรเสนอหลาย ๆ  ตวัอยางใหมากพอท่ีจะสรุปกฎเกณฑได 

                3.  ข้ันหาองคประกอบรวม  คือ  การใหผูเรียนมีโอกาสพิจารณาความคลายคลึงกัน  

     ขององคประกอบจากตัวอยางเพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑ  

                4.  ข้ันสรุปขอสังเกตตางๆ จากตวัอยางเปนกฎเกณฑ  นิยาม หลักการ   

                5.  ข้ันนําขอสรุป  กฎเกณฑส่ิงท่ีไดจากการทดลอง  หรือส่ิงท่ีเขาใจไปใชในสถานการณอ่ืน 

               ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย   มีดังนี ้

               1.  ผูเรียนสามารถเขาใจรายละเอียดและหาขอสรุปไดอยางแจมแจง  ทําใหจดจําไดนาน 

               2.  ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดตามหลักการเหตุผล  และหลักวทิยาศาสตร 

               3.  ผูเรียนเขาใจวิธีการในการแกปญหาและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

             ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูแบบอุปนยั  ดงันี ้

             1.  ในการสอนแตละช้ันครูไมควรเรงรัดเวลาการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน ควรใหโอกาส 

     ในการคิดอยางอิสระ 

             2.   ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีไมเปนทางการบาง เพื่อลดความเครียด 

      และความเบ่ือหนาย 

             3.  ครูทําความเขาใจทุกข้ันตอนอยางดีกอนจดัการเรียนรู  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

 

 

11.   การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย และนิรนัย 
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             การจัดการเรียนรูแบบนรินัย   

 การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย  เปนการจัดการเรียนรูท่ีเร่ิมจากกฎเกณฑหรือหลักการ  

      แลวใหผูเรียนหาหลักฐาน  เหตุผลมาพิสูจน  ยืนยัน  เปนการฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 

               ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

                1.  ข้ันอธิบายปญหา  เปนข้ันของการกําหนดปญหาและกระตุนใหผูเรียน เกิดความสนใจ 

      ท่ีจะหาคําตอบในการแกปญหา 

               2.  ข้ันแกปญหา  เปนการนําขอสรุปกฎเกณฑ  หรือหลักการมาอธิบายใหผูเรียนเลือกใช 

      ในการแกปญหา 

                3.  ข้ันตัดสินใจ ในข้ันนี้ผูเรียนจะเลือกกฎหรือหลักการหรือขอสรุปมาใชในการแกปญหา 

               4.  ข้ันพิสูจน/ตรวจสอบ เปนการนําหลักเกณฑ หรือเหตุผลมาพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 

      ตามหลักการนั้นๆ 

               ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย   มีดังนี้ 

               1. ใชไดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาวิชางายๆ เนื่องจากหลักการ กฎเกณฑตางๆ 

      จะสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายไดดี เปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย 

                2.  เปนการฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผล  และพิสูจนขอเท็จจริงได 

              ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย มีดังนี ้

                1.  ครูผูสอนตองศึกษากฎเกณฑ หลักการ ขอสรุปตางๆ  อยางแมนยํา กอนทําการสอน 

                2.  ครูไมเปนผูกําหนดความคิดรวบยอดใหผูเรียน  เพราะไมชวยฝกทักษะในการคิด 

     หาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวของผูเรียนเอง 
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 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรู  ซ่ึงปญหา  

      เปนส่ิงท่ีทําใหการเรียนรูเกิดข้ึน หมายความวากอนท่ีผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับความรูใดๆ 

      ครูจะตองใหแกผูเรียน กาํหนดปญหากอน เม่ือปญหาถูกถามและผูเรียนเกดิการรับรูหรือพบวา 

      จําเปนตองเรียนรูองคความรูใหมกอนแกปญหานั้น   ทักษะท่ีจําเปนในการเรียนดวยการใช 

      ปญหาเปนฐานคือ  ทักษะการแกปญหา  ซ่ึงทักษะการแกปญหาจะเกิดข้ึนกต็อเม่ือครูเปนผูสอน 

      และใหโอกาสผูเรียนฝกทักษะการแกปญหา  การเรียนแบบนี้จะบรรลุเปาหมายเม่ือเรียนเปน 

      กลุมยอย (small group)  ผูเรียนสามารถนําตัวเองได (self-directed)   และประเมินผลตัวเองได   

      (self-assessed) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) หรือเรียกส้ันวา PBL 

      เปนยุทธวธีิในการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแบบหนึ่ง  เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ 

      การแกปญหา  ซ่ึงปญหานั้นจะตองเปนปญหาท่ีมาจากตัวผูเรียนสนใจและตองการแสวงหา   

      คนควาคําตอบและหาเหตุผลมาแกปญหา  หรือทําใหปญหานั้นชัดเจนจนมองเหน็แนวทาง 

      แกไขซ่ึงจะสามารถผสมผสานความรูนําไปประยกุตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ         

               การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะสงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรนท่ีจะการเรียนรู 

      คุณลักษณะของการเรียนรูแบบ  PBL มีดังนี ้

               1.  เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

               2.  การเรียนรูเกิดข้ึนจากการรวมมือกันของผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ 

               3. ครู คือผูคอยแนะนําสนับสนุน  ผูเรียนคือ ผูท่ีมองเห็นปญหาและแกปญหาดวยตนเอง 

               4.  ปญหาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  หรือปญหาจริง  ซ่ึงปญหาจะชวยกําหนดกรอบแนวคิด 

     หรือกําหนดจุดเนนและกระตุนการเรียนรู 

               5.  ปญหา  คือ  ส่ิงท่ีจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการแกปญหา 

               6.  ความรูใหมจะเกิดข้ึนโดยการเรียนรูดวยตัวเอง 

 

 

 

 

12.   การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem Based Learning) 



 

ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมที่  3  สอนอยางไรใหคิดเปน 

53 

 

 

  

           กระบวนการเรียนรูดวย  PBL  ดังนี้ 

 

 1.  ผูเรียนไดรับการเสนอปญหา  เชน  จากกรณีปญหาหรือกรณีตวัอยางโดยใหดูวดีิทัศน   

 2.  จัดผูเรียนเขากลุม  4–5 คน  ระดมความคิด จากความรูเดิมท่ีเกี่ยวของกับปญหา  

      ท่ีกําหนด และนยิามปญหาใหชัดเจน                    

 3.  ผูเรียนชวยกันเสนอปญหาตางๆ จากประเด็นท่ีไดรับ  หรือเรียกวา “ประเด็นท่ีตอง 

       เรียนรู”  ในเร่ืองท่ีพวกเขายังไมเขาใจ  ผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหระบุเร่ืองท่ีรูและไมรู  

 4.  ผูเรียนชวยกันจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาท่ีตองศึกษา  ผูเรียนรวมกนั 

       ตัดสินปญหาตางๆ  ท่ีจะคนหาความรู  คําตอบ  ผูเรียนอาจจะมอบหมายงานเปนรายบุคคล     

       บางประเด็น  อาจจะมอบหมายงานแบบกลุมรวมกนัศึกษา  ครูและผูเรียนอภิปรายรวมกนั 

       เกี่ยวกับองคความรูและแหลงเรียนรู 

 5.  ผูเรียนรวมประชุมกันใหม  เพื่อศึกษาเร่ืองตาง ๆ  ท่ีกําหนดไว  บูรณาการความรูใหม 

       ท่ีไดใหเขากับบริบทของปญหา  รวมกันสรุปความรู  เช่ือมโยงความคิดรวบยอดใหมกับความคิด 

       รวบยอดเดิม  ทําความเขาใจกับส่ิงท่ีไดเรียนรูใหมในขณะท่ีแกปญหา  ผูเรียนจะพบวาการเรียนรู 

       เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามกระบวนการตลอด  และมีเร่ืองใหมๆ  ท่ีตองศึกษาเสมอ 

 

 บทบาทของครูในการเรียนรูแบบ  PBL  คือ  

1.   เปนผูแนะนําใหการสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหเกดิข้ึนกบัผูเรียน  

2.  ไมบรรยายเนือ้หาหรือแนะวิธีแกปญหาให ส่ิงสําคัญท่ีครูควรจะระลึกถึงในการจดั 

       การเรียนรูแบบ PBL คือ  

       2.1   จํานวนผูเรียนในช้ันเรียน   

       2.2   ระดบัและวุฒภิาวะและเปาหมายหรือวัตถุประสงคของบทเรียนและรายวชิา 

      ในขณะใชเทคนิค  PBL จะตองใหผูเรียนรับผิดชอบในการเรียนรูดวยพวกของผูเรียนเองมากท่ีสุด  

      ผูเรียน  คือ  ผูคิด  ผูปฏิบัติและผูตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง 
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             วัตถุประสงคของ PBL และผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูแบบ PBL  

                     1.   เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา 

 2.  พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง 

 3.  พัฒนาความสามารถในการแสวงหาขอมูลท่ีเหมาะสม 

 4.  พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 5.  เพื่อใชความรูพื้นฐานท่ีสามารถวัดได 

 6.  สรางความพึงพอใจในตัวเองและแรงจูงใจใหตัวเอง 

 7.  ใหคอมพิวเตอรเปนและแสวงหาความรูดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณและทดลอง 

             ปฏิบัติสอบถามผูรู            

 8.  พัฒนาทักษะความเปนผูนํา 

 9.  พัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีม 

 10. พัฒนาทักษะการส่ือความหมาย 

 11. พัฒนาการใชความคิดเชิงรุก 

 12. พัฒนาทักษะในการทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีตนทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Stages in Problem Based Learning) 

    สเตปเพียน และแกลแลกเกอร  (Stepien, W.J. and Gallagher, S.A., 1993)  ไดนําเสนอ 

            ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ดังนี ้

 ขั้นท่ี  1   เขาสูปญหาและนยิามปญหา (Encountering and Defining the problem)  

            ผูเรียนจะไดรับสถานการณท่ีเกีย่วของกับปญหาจริง  ใหอานวิเคราะหทําความเขาใจกับ 

            สถานการณท่ีเปนปญหานั้น หรือใหดจูากภาพ  จากหนังสือ  จากวีดิทัศนหรือจากสถานท่ีจริง 

            สถานการณจริง  โดยอาจใหตั้งคําถาม  ถามตัวเองวา 

                                 -  รูอะไรบางเก่ียวกับปญหาหรือคําถามนี ้

                     -  จําเปนตองรูอะไรบางเพื่อจะไดแกปญหานี้ได 

                     -  ตองใชขอมูลส่ือการเรียนรูอะไรบาง  เพื่อจะไดแนวทาง 

                                              การแกปญหา หรือสมมุติฐาน 
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ในข้ันตอนนี้ควรใชคําถามท่ีชัดเจน  ถึงแมวาแนวทางการแกปญหานัน้จะตองใชความรูใหม 

       เพื่อสรางความเขาใจเกีย่วกับวิธีแกปญหา 

   ขั้นท่ี 2    หาขอมูล  รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ประเมินขอมูลและนําไปใช  เม่ือผูเรียน 

       ไดปญหาท่ีชัดเจนจากข้ันท่ี 1  ผูเรียนจะตองศึกษาขอมูลตางๆ หรือส่ือตางๆ ท่ีตองใช ซ่ึงขอมูล 

       และส่ือตางๆ ตองมีการประเมินความถูกตอง ความเหมาะสม ความคุมคา กอนนาํไปใชแกปญหา 

 ขั้นท่ี 3    สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance)  เปนข้ันท่ีผูเรียนสราง 

      หรือกําหนดแนวทางการแกปญหา อาจสรางส่ือประกอบ  หรือจัดการกับสาระความรูใหม    

      ซ่ึงแตกตางจากการทํารายงานธรรมดา  แตเปนการนําเสนอแนวทางวิธีการแกปญหาท่ีชัดเจน และ 

      ดําเนนิการแกปญหา สรุปผล หรือหลักการท่ัวไปท่ีไดจากการแกปญหาและนําเสนอผลการเรียนรู 

      ในช้ันเรียน 

 เซวอย  และฮวิจ (Savoil and Hugles, 1994) ไดเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา 

      เปนฐานไวดังนี้คือ 

 1.  ระบุปญหาท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียน 

 2.  เช่ือมโยงปญหากับบริบทของผูเรียน  เพือ่ใหโอกาสในการปฏิบัติจริง 

 3.  มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียนรูจากประสบการณของตัวเองใหวางแผนแกปญหา 

 4.  กระตุนความรวมมือ  โดยการจัดกลุมใหรวมกันเรียนรูและปฏิบัติงาน 

 5.  ตั้งความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมายวา  ผูเรียนจะตองแสดงหรือนําเสนอผล 

      การเรียนรูของตัวเอง  โดยแสดงผลงาน  ช้ินงาน  หรือการปฏิบัติงานใหด ู

 กระบวนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค PBL เพื่อศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองส่ิงแวดลอม 

       จัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับข้ันตอน   ดังนี ้

 1.  เสนอสถานการณปญหา (โดยผูเรียนและครู) 

 2.  ระบุและวิเคราะหปญหา (โดยผูเรียนและครู) 

 3.  ตั้งสมมุติฐานและกาํหนดวิธีการเรียนรูและแสวงหาความรู (โดยนักเรียน) 

 4.  ดําเนินการตามแผน/แนวทางท่ีกําหนด 

 5.  เสนอผลงาน 

 6.  อภิปรายและรวมกนัสรุปความคิดรวบยอด/ความรูท่ีไดรับแตละกลุม 

 7.  ประเมินผลการเรียนรู (โดยครูและผูเรียน) (แบบทดสอบ  แบบประเมินช้ินงานและ   

       การนําเสนอผลงาน) 
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   ขอแนะนําในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับครู 

 1.  ใหผูเรียนไดรูจักคุนเคยและมีประสบการณเกีย่วกับวธีิแกปญหาแบบวิทยาศาสตร  

      5  ข้ัน ซ่ึงประกอบดวย  ปญหาและนยิามปญหา  สมมุติฐานและการตั้งสมมุติฐาน  การทดลอง 

      และการหาขอมูล รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สรุปเสนอผลงาน นักเรียนควรรูและเขาใจ 

      กระบวนการนี้เปนอยางดี 

 2.   เลือกสถานการณท่ีจะนาํไปสูปญหาท่ีนาสนใจและหลากหลาย  และท่ีสอดคลองกับ 

      สาระความรู 

 3.   เตรียมใบความรูและใบกจิกรรมสําหรับผูเรียน 

 4.   เตรียมพรอมดานส่ือ  สาระความรูเพิ่มเติมสําหรับผูเรียน 

 5.   เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรูในแตละ 

     ข้ันตอนอยางชัดเจน 

 6.  กําหนดวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทุกดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน PBL เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการใช 

     ปญหาจริงเปนส่ือในการเรียนรู  และวิธีแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

     หรือท่ีเรียกวา  การสอนการแกปญหา (Problem Solving Method) นัน่เอง   

              การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะฝกทักษะการแกปญหาเปนกระบวนการแลว   

     ยังฝกทักษะการคิดประเภทตาง ๆ อีกดวย  เชน  ศึกษาคําศัพท  สังเคราะหและประเมินผล   

     ซ่ึงหมายถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคนั่นเอง นอกจากนั้นยังเปนการเรียนรู 

     ท่ีเหมาะสมกับเรียนรูรวมกันเปนกลุม หรือเปนทีมซ่ึงเปนการสงเสริมและฝกการทํางานรวมกนั 

     การรวมกันคิดและรวมกนัตัดสินใจ ซ่ึงนักเรียนอาจจะไมคุนเคยกับวิธีการเรียนรูแบบดังกลาว   

     ครูจึงควรติดตามดูแลและสงเสริมการรวมกันปฏิบัติงาน   ใหนักเรียนเห็นประโยชน  และเห็น 

     คุณคาของการรวมกันคิด  รวมกันปฏิบัติงาน 
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 การจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน มีรูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยคาดหวัง 

       9  ประการ  และนําแนวคิดของหลักสูตรมาประยุกตใชเปนหลักการสอน คือ (1) คิดชัดเจน 

       (2) เนนการนําวิธีใหม  (3) มองการณไกล  (4) ใจหวังดี  (5) มีวนิยั  (6) แกไขเสมอ  (7) เลอเลิศ 

       ผลงาน  (8) ประสานสังคมโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ  (9) เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง 

                ขั้นตอนการเรียนรูแบบเรียนปนเลน 

 1.  ขั้นการเตรียม 

         ครูตองจัดบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการจัดกจิกรรมการเรียนรู       

       เตรียมเนือ้หาสาระและวิธีการสอนอยางไรจึงทําใหผูเรียนสนใจ สนุกสนาน เชน การเตรียม 

       การเลนเกม รองเพลง หรือแขงขันตอบปญหา แตท่ีสําคัญจะตองตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 

 2.  ขั้นการสอน 

         ครูแจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรู โดยครูอาจใชเกมนําในการสอนเพือ่ให 

       ผูเรียนสนใจ  มีการแบงกลุมเพื่อนําเสนอผลงานหนาช้ัน 

   3.  ขั้นสรุป 

 3.1  ครูใหผูเรียนชวยกนัอภปิรายสรุปความคิดรวบยอดท่ีไดจากการปฏิบัติ หรือเลนเกม 

       จากการแขงขัน  หรือจากการรองเพลง 

       3.2  ผูเรียนนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการสรุป 

       3.3  ครูและผูเรียนรวมกันสรุปอภิปรายผล 

               ขอดีของการเรียนรูแบบเรียนปนเลน   มีดังนี้ 

 1.  ผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง และไดความรูจากการปฏิบัติ  การเลนเกม  การรองเพลง 

       ซ่ึงเปนความรูท่ีคงทน 

 2.  ผูเรียนมีความสุข สนุกสนาน  ทําใหไมเบ่ือหนาย  

 3.  ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวติประจําวนัไดอยางถูกตอง  

                ขอจํากัดของการเรียนแบบเรียนปนเลน   มีดังนี้ 

 1.  ใชเวลาในการเรียนนาน  และครูตองเตรียมหัวขอ/ประเด็นสรุปองคความรูใหชัดเจน 

 2.   ครูตองมีความคลองตัวในการควบคุมผูเรียนใหอยูในระเบียบวินัย 

 

13.   การจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน 
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 โครงงาน หมายถึง  กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติ 

      ดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

       หรือกระบวนการอ่ืนในการคนควาหาคําตอบในเร่ืองนั้นๆ  โดยครูคอยกระตุน แนะนํา และ 

       เปนท่ีปรึกษาใหกับนักเรียนอยางใกลชิด  ตั้งแตการเลือกหัวขอท่ีจะศึกษาคนควา การวางแผน   

       การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน  การสรุปผล  และการเสนอผลงาน 

 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  คือการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกผูเรียน 

       ซ่ึงเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง  ผูเรียนไดประสบการณตรง ไดเรียนรูวิธีแกปญหา   

       รูจักการทํางานอยางเปนระบบ รูจักการวางแผนการทํางาน ฝกทักษะการคิดวิเคราะห และ 

       เกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

      ประเภทของ 

                    โครงงานมี  4  

                    ประเภท  ดังนี้ 

 

 

 

 

1. โครงงานประเภทสํารวจ  รวบรวมขอมูล 

โครงงานประเภทนี้   ผูเรียนเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลนั้น 

      มาจําแนกเปนหมวดหมู  และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ   เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธ 

      ในเร่ืองท่ีตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งข้ึน    ตัวอยางเชน 

- การสํารวจประชากรและชนิดของส่ิงท่ีมีชีวิตตาง ๆ เชน สัตว พืช  หิน แร ฯลฯ 

- การสํารวจคุณภาพของน้ําจากแหลงตาง ๆ  

- การสํารวจมลพิษทางอาการในแหลงตาง ๆ ของชุมชน 

 

14.   การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล  

 
2. โครงงานประเภทการทดลอง  

 
3.  โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ  

 
4.  โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือ

แนวคิด  
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2. โครงงานประเภทการทดลอง 

โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานท่ีออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึง่ท่ีมีตอ 

      ตัวแปรหนึ่ง  โดยมีข้ันตอนคือ กําหนดปญหา ตั้งสมมุติฐาน  ออกแบบการทดลอง  ดําเนินการ 

      ทดลอง  รวบรวมขอมูล  แปรผล และสรุปผลการทดลอง    ตัวอยางโครงงานประเภทนี้คือ 

- ศึกษาผลความเขมขนของผลซักฟอกท่ีมีตอการทําความสะอาดของเส้ือผา 

- การศึกษาเปรียบเทียบผลของแสงแดดท่ีมีตอความเจริญเติบโตของพืช 

3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ 

โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานเกีย่วกับการประยุกตใชทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร 

      หรือดานอ่ืนๆ มาประดิษฐของตางๆ อาจเปนส่ิงใหมหรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ 

      ยิ่งข้ึน อาจรวมถึงการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิดตางๆ   ตัวอยางโครงงานประเภทนี้คือ 

- โครงงานประดิษฐของเลน ของใช ของตกแตงจากเศษวัสด ุ

- แบบจําลองหองเรียนคอมพวิเตอรแสนสนกุ 

4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ  หรือแนวคิด 

โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานท่ีนําเสนอทฤษฎี  หลักการ หรือแนวคิดใหมๆ ของตนเอง 

      ท่ีคนพบตามขอตกลงหรือตามกติกาท่ียงัไมมีใครคิดมากอน หรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือ 

      อาจเปนการขยายทฤษฎีเดิมก็ได  โครงการประเภทนี้เหมาะกับการเรียนรูในระดับช้ันสูงๆ   

      เพราะผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานในเร่ืองนั้นๆ อยางดี  โครงงานประเภทนี้มักเปนโครงงาน 

      ทางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร  เชน โครงงานเกษตรทฤษฎีใหม  ทฤษฎีของจํานวน เปนตน 

 

 หลักการจัดทําโครงงาน 

 1.  เนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง  เร่ิมตั้งแตการกําหนดปญหา การเลือกหัวขอท่ีสนใจ 

      การวางแผนศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูล  การสรุปผลการศึกษา 

 2.  เปดโอกาสใหผูเรียนวางแผนการดําเนนิงานดวยตนเอง  ครูเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทาง  

      และใหคําปรึกษา 

 3.  การทําโครงงาน  มุงฝกใหผูเรียนรูจกัศึกษาคนควาโดยเนนการคิดเปน ทําเปน และ 

       แกปญหาดวยตนเองได   
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 ขั้นตอนการทําโครงงาน 

 การทําโครงงาน เปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องและมีการดําเนินงานหลายข้ันตอน  ตั้งแตเร่ิมตน 

       จนข้ันสุดทาย  อาจสรุปไดดังนี้ 

 1.   การคิดและเลือกหัวขอ   ผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอเองซ่ึงมักจะมาจากปญหาท่ีสนใจ 

       หรืออยากรู อยากเห็นเร่ืองนั้นๆ  การเลือกหัวขอโครงงานควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

  -     ความเหมาะสมของระดับความรู  ความสามารถของผูเรียน 

  -     วัสดุ  อุปกรณ  และแหลงเรียนรู 

  -     ระยะเวลา  และงบประมาณท่ีใช 

  -     ความปลอดภัย 

 2.   การวางแผน  การวางแผนการทําโครงงาน รวมหมายถึงการเขียนเคาโครงของโครงงาน 

      ดวยเพื่อการดําเนินงานอยางรัดกุม  รอบคอบ  และไมใหเกิดความสับสน  

 3.   การดําเนินงาน   คือการลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว โดยคํานึงถึง 

      ความถูกตอง ประหยดั และปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนการจดบันทึกขอมูลตา ๆ วาทําอะไร 

      ไปบาง  ไดผลอยางไร  มีปญหาและขอคิดเห็นอยางไร  (ตองบันทึกอยางละเอียด  เปนระเบียบ   

      และครบถวน) 

 4.   การเขยีนรายงาน   เปนการเขียนรายงานผลโครงงานซ่ึงควรคํานึงถึงภาษาท่ีเขาใจงาย 

     ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ของโครงงาน รายละเอียดหลักการเขียนโครงงาน  มีดังนี้ 

 หลักการเขียนโครงงาน 

 การเขียนโครงงานมีหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบจะมีหวัขอแตกตางกนัไป  แตการเขียน 

      โครงงานมักจะใหผูเรียนยึดหัวขอกําหนดเปนสําคัญ  ดังนี ้

 1.  ช่ือโครงงาน 

 2.  ช่ือครูท่ีปรึกษา 

 3.  ช่ือผูเรียนท่ีปฏิบัติโครงงาน  (รายบุคคลหรือรายกลุม) 

 4.  หลักการและเหตุผล 

 5.  วัตถุประสงค 
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 6.  เปาหมาย 

 7.  วิธีดําเนินการ 

 8.  ระยะเวลา 

 9.  งบประมาณ 

 10.  สถานท่ี 

 11.  การวัดประเมินผล 

  ลักษณะของโครงงานท่ีผูเรียนจะเลือกปฏิบัติ 

 1.  ตองไดผลผลิตเปนช้ินงาน 

 2.  ช้ินงานท่ีไดสามารถนําไปใชประโยชนได 

 3.  เปนโครงงานท่ีผูเรียนมีความถนัด  ความสนใจ  มีใจรัก  และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ 

 4.  ผูเรียนตองมีความเช่ือม่ันในความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานนั้นไดจริง 

 5.  เปนโครงงานท่ีประหยัด  ผูเรียนสามารถออกคาใชจายเองไดโดยไมเดือดรอน 

 6.  วัสด ุอุปกรณท่ีนํามาผลิตช้ินงาน  สามารถหาไดงาย 

 7.  เปนงานกลุม  หรือรายบุคคลก็ได 

 8.  เปนโครงงานท่ีสรางสรรคไมขัดตอขนมธรรมเนียมประเพณี  ศีลธรรมอันดีงาม 

     การประเมินผลโครงงาน 

               การประเมินผลเปนหัวใจของการเรียนการสอน  ท่ีสะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดทํา 

       โครงงาน ครูและนักเรียนควรมีสวนรวมในการประเมินผลวากิจกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค 

       ท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไร  มีปญหาและอุปสรรคอะไรท่ีตองแกไขปรับปรุง นักเรียนไดเรียนรู 

       อะไรบางจากการทําโครงงานคร้ังนี้   ฉะนั้นควรใหทุกฝายท่ีเกีย่วของเปนผูประเมินผล  ไดแก 

1. ผูเรียนประเมินตนเอง 

2. เพื่อนนักเรียนชวยประเมิน 

3. ครูผูสอน หรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 

4. ผูปกครองประเมิน 

5. บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนผูมีผลไดเสีย เปนผูประเมิน 
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         กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนความสามารถทางกระบวนการทางปญญาท่ีเกี่ยวของ 

    กับการรับรู  เกิดความจําและความเขาใจ  จนถึงข้ันการวิเคราะห  สังเคราะห  ประเมินคา ตามแนว 

    ทางของ  Bloom  การพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ  ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมกระตุน 

    ใหผูเรียนผานข้ันตอนยอยทุกข้ันตอน  จะทําใหผูเรียนมีความสามารถคิดอยางมีเหตุผล  นําไป 

    ตัดสินใจอยางรอบคอบ  ซ่ึงเปนพื้นฐานในการคิดส้ันสูง  คือ การคิดแกปญหาและคิดสรางสรรค 

 

 เร่ือง  หินกับการเปล่ียนดนิในทองถ่ิน 

  

  สาระการเรียนรู  เร่ือง  ดินจําแนกตามลักษณะของเนื้อดิน  3 ประเภท คือ ดินทราย  ดินเหนยีว 

     และดินรวน  ดินแตละชนิดมีสวนประกอบแตกตางกนั 

    ขั้นตอนการจัดการเรียนรู   

       

 ขั้นท่ี  1  สังเกต  โดยเนนใหผูเรียนทํากิจกรรมรับรูแบบปรนัย  เขาใจและไดความคิดรวบยอด 

     เช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงตางๆ  สรุปใจความสําคัญครบถวน  ตรงตามหลักฐาน หรือขอมูล 

     ยกตวัอยางเชน   

      -  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาลักษณะของดินท่ีครูจัดเตรียมไวให  กลุมละ 3 ชนิด   

     โดยสังเกตสีและส่ิงเจือปน  จนสรุปไดวา  ดนิประกอบดวยส่ิงท่ีเปนของแข็ง คือ แรธาตุและ 

     สารอินทรีย              

          ขั้นท่ี  2  อธิบาย  ใหผูเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  ดวยหลักการ กฎเกณฑ 

     อางหลักฐานประกอบใหนาเช่ือถือ  เชน  

- ดินทราย  ไดแก  ดินท่ีมีทรายปนอยูมาก 

- ดินเหนียว  ไดแก  ดนิท่ีมีดินเหนยีวเนื้อแนน และละเอียด 

- ดินรวน  ไดแก  ดินท่ีประกอบดวย  ทราย  โคลนตม  และดินเหนียว  โดยมีปริมาณ 

     ดินเหนียวและทรายไมมากนัก 

 

 

15.   การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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    ขั้นท่ี  3  รับฟงแลกเปล่ียนความคิดเห็น     ใหผูเรียนไดฟงความคิดเหน็  ไดตอบคําถาม   

      ไดวิพากษ วิจารณจากผูอ่ืนท่ีมีตอความคิดของตน  เนนการปรับเปล่ียนความคิดของตนอยางมี 

      เหตุผล เชน  ใหผูเรียนรับฟงความคิดเห็นจากการทดลองของตน สารอินทรียท่ีเปนสวนประกอบ 

      ในดินมีอะไรบางหรือแตกตางกันอยางไร  (สนับสนนุหรือขัดแยง)   

  ขั้นท่ี  4  เชื่อมโยงความสัมพนัธ  ข้ันตอนนีค้รูใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตางและ 

      ความคลายคลึงของส่ิงตาง ๆ  ใหสรุปจัดกลุมส่ิงท่ีเปนพวกเดยีวกัน  เช่ือมโยงเหตกุารณเชิง 

      หาเหตุผล  หากฎเกณฑการเช่ือมโยงในลักษณะอุปมา  อุปมัย  เชน 

-  ใหผูเรียนเปรียบเทียบลักษณะของเนื้อดนิแตละชนิด 

-  แบงกลุมผูเรียนเพื่อทําการทดลองตามใบงานเร่ืองการซึมซับน้ําของดินแตละชนิด 

     โดยชวยกนัเช่ือมโยงเหตุและผลจากขอสรุปสวนประกอบของเนื้อดิน 

  ขั้นท่ี  5  การวิจารณ    ใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณ  แลวใหจําแนกหาจุดเดน จุดดอย   

      สวนดี  สวนเสีย  สวนสําคัญ ไมสําคัญ โดยการยกหลักการและเหตผุลประกอบ  เชน 

       -  ครูใหนกัเรียนชวยกันตัดสินใจวา “ดินชนิดไหนท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาปลูกพชืมากท่ีสุด”  

  -  ผูเรียนชวยกนัวิเคราะห จดุด-ีจุดดอย ของดินแตละชนิด ไดแก การไหลผาน ของน้ํา  

      การซึมซับน้ําของดิน  อินทรียสารในดนิ (อาหารพืช)  อากาศท่ีถายเทในดนิแตละชนิดไดสะดวก  

      เปนตน 

  ขั้นท่ี  6  ขั้นสรุป   ครูใหผูเรียนพิจารณาสวนประกอบ  แลวสรุปผลอยางถูกตองและตรง 

      ตามหลักฐานของขอมูล เชน ผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุปเปนคําตอบวา  ดินชนิดไหนเหมาะสม 

      ท่ีจะใชเพาะปลูก  
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สรุป  การพัฒนาความสามารถทางการคิดใหแกผูเรียน  จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัย  

     การฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิดข้ันพื้นฐานสูการคิดช้ันสูง โดยสงเสริมการพัฒนาความสามารถ 

     ทางการคิด  ดวยมิติ   6  ดาน  คือ 

 1.  มิติดานขอมูล หรือเนื้อหาท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิด  ซ่ึงประกอบดวยขอมูลหลักๆ 3 ดาน  

     คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  ขอมูลเกี่ยวกบัสังคมและส่ิงแวดลอม  และขอมูลวิชาการ 

                 2.   มิติดานคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิดมีอยูหลายประการท่ีสําคัญมากไดแก ความเปน 

     ผูมีใจกวาง เปนธรรม ใฝรู  กระตือรือรน ชางวิเคราะห รวมท้ังเปนผูมีความขยัน อดทน กลาคิด  

     กลาเส่ียง  ม่ันใจในตนเองและมีน้ําใจ 

 3.  มิติดานทักษะการคิด  สามารถจัดได  2  ระดับ  ไดแก   

                   3.1  ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน  ไดแก  ทักษะการส่ือสารและทักษะพืน้ฐานท่ัวไป  เชน  

     ทักษะการสังเกต  การสํารวจ   การจําแนก  การเช่ือมโยง  การใชเหตุผลและการสรุปความ  เปนตน  

                   3.2  ทักษะการคิดข้ันสูงท่ีสําคัญ  เชน  ทักษะการวิเคราะห   ทักษะการจัดระบบ   

     ทักษะการหาแบบแผน  ทักษะการพิสูจน  และทักษะการประยุกต  เปนตน 

 4.  มิติดานลักษณะการคิดท่ีสําคัญและควรใชในการพฒันาเด็กและเยาวชน มี  9  ประการ  

     ไดแก   การคิดคลอง  การคิดหลากหลาย  การคิดละเอียด  การคิดชัดเจน  การคิดอยางมีเหตุผล   

     การคิดกวาง  การคิดไกล  การคิดลึกซ้ึง  และการคิดแหวกแนว 

               5.  มิติดานกระบวนการคิด  เปนการคิดท่ีตองอาศัยทักษะการคิดและลักษณะการคิด เพื่อ 

     เกิดกระบวนการคิดท่ีเหมาะสมและหลากหลาย  เชน  กระบวนการคิดแกปญหา  กระบวนการคิด 

     ตัดสินใจ  กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค  และกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   

 6.  มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง  หมายถึง  การรูวาตนคิดอะไรอยู 

     หรือการประเมินการคิดของตนเอง  ใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตน   

     ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนา  

     ของการเรียนรูและการประเมินผล 

                การจัดการเรียนรูถาครูไดสอดแทรกและฝกใหนักเรียนไดคิดบอยๆ จะคอยๆ ซึมซับ     

    จนเปนความเคยชินเกิดทักษะการคิด และกระบวนการคิดอันเปนคุณลักษณะท่ีพงึประสงคในท่ีสุด 
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ที่ปรึกษา 

นายชูเกียรติ    ดานธนะทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนิพล เมืองชมภ ู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนพคุณ จันตะวงศ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.พะเยา เขต 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเขียน  

นางกิตติมา จันทรบรรจง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษเอกสาร  

ดร.เกตุมณี   มากมี  อาจารยคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

น.ส.รัตนทิพย     เอ้ือชัยสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สพป.นนทบุรี  เขต 1  

นางศรีนวล         คงสมพงษ ครู เช่ียวชาญ  สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูพิสูจนอักษร 

น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

น.ส.คัชรินทร  มหาวงศ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

นางจุฑารัตน      ธาราเวชรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานโปง   สพป.พะเยา เขต 1  

นางจริยา ณ ลําปาง เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  สพป.พะเยา เขต 1 

 

ผูออกแบบปกและตกแตงภาพประกอบ 

นางสาวศิริวรรณ   ไชยวงศ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต)  สพป.พะเยา เขต 1 

 
 

 

คณะผูจัดทาํ 
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